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 ¢†©H ¿CG ∂dP ,áaÉë°üdG QÉgORG ™e IÒ°ü≤dG á°ü≤dG øa ôgORG

 ÉeCG .ä qÓ```éŸGh ∞ë°üdG ‘ á```∏°ù∏°ùe ö```ûæJ âfÉc §```≤a äÉ```jGhôdG

 øe »°†à≤J ’h ,öûæ∏d ádƒ¡°ùH É```¡°ùØf º∏°ùàa IÒ°ü≤dG ¢```ü°ü≤dG

 ,øØdG Gòg ´É```£à°SG ,∂dòd .iô```NCG ôKEG á≤∏M É```¡©HÉàj ¿CG QÉ```≤dG

 äƒ°üdG{ ¬HÉàc º```°SG QƒfƒchCG ∂fGôa …ó```ædôj B’G ¬«∏Y ≥∏WCG …ò```dG

ة دار الروا ب   Ñ ال ة  �ض �ضة ال ن ال gل 
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 ,É¡fGQóL ≈∏Y ÜÓÑ∏dG ôé°T πãe ƒªæj ’CGh ,ájGhôdG Iô£«°S øe Qôëàj ¿CG ,zOôØæŸG

 Ú«FGhôdG äÉYGóHEG øY kÉfCÉ°T π≤J ’ ÚYóÑe Ú°UÉ≤d á≤°SÉH Iójôa äÉJÉÑf ¿ƒµj πH

 äÉæ«°ùªÿG ‘ â∏àMG IÒ°ü≤dG á°ü≤dG ¿CG ∂°T Óa ,á«Hô©dG ÉæàaÉ≤K ‘ ÉeCG .QÉÑµdG

 á«fÉK Iôe Gòg hõ©f .ájGhôdG É¡H âbÉa ÉÃQ ,á«dÉY áfÉµe äÉ```æ«©Ñ°ùdGh äÉ```æ«à°ùdGh

 ,™«aôdG iƒà°ùŸG ¿Éc .AGô≤dG ÒgÉªL ÚH ™°SGƒdG ÉgQÉ°ûàfGh ,áaÉë°üdG QÉ```gORG ¤EG

 á«©bGƒdG ,á```KGó◊Gh ájó«∏≤àdG ,á```ØbÉãŸGh ádÉ°U C’G ,äÉ```gÉ ’Gh ¢```SQGóŸG ´ƒ```æJh

 πbCG ¢ù«d ¢TôY ≈```∏Y É¡©°†Jh ,IÒ°ü≤dG á«Hô©dG á```°ü≤dG õ«  äÉ```ª°S ,á```jÒÑ©àdGh

 Ñ°üàd Qƒ£àjh á```jGhôdG øa ƒªæj ¿CG π```Ñb ,á«MöùŸGh á```jGhôdGh ô©°ûdG √CGƒ```ÑJ É```‡

.ô©°ûdG øe ÌcCG zÜô©dG ¿GƒjO{ ájGhôdG

 ,á```«ÑæL C’G IÒ```°ü≤dG á```°ü≤∏d Ió```ªYCG á```©HQCG ∑É```æg ¿Éc ,»```HÉÑ°T ™```∏£e ò```æe

 ,»°ShQ º¡dhCG .º¡H ô```KCÉJCG ¿CG πeCG ≈∏Y ºgCGôbCG ¿CG á```©dÉ£ŸÉH ™dƒŸG …ó```dGh »```æ©é°T

 ,á∏jƒ£dGh IÒ```°ü≤dG á°ü≤dG Ö```àc …òdG ,±ƒî«°ûJ ¿ƒ```£fCG Ö«Ñ£dG Ö```jO C’G ƒ```gh

 ,¿É°SÉHƒe .hO .»Z ƒgh ,»°ùfôa ÊÉ```ãdG .IôMÉ°S ¬à«©bGh âfÉch ,á«µÑŸGh á```µë°†ŸG

 á«eGQOƒ∏«e kÉfÉ«MCG π```H – á«eGQO áÑgƒe ¿ƒµ∏Á øjòdG Ú```«©bGƒdG QÉÑc óMCG ƒ```gh
 IÉ«◊G øe πNGódGh êQÉî∏d ≥«bódG É¡Ø°Uh ‘ ábOÉ°üdG á«fÉ°ùf E’G º¡°ü°üb ‘ 

 âbƒdG ‘h ,á«©bGh kÉ°ü°üb Öàc …òdG ,… g .h ƒgh ,»µjôeCG ådÉãdG .á«YÉªàL’G

 ƒ¡a ,™HGôdG É```eCG .áaÉØ°ûdGh áØgôŸG á```«fÉ°ùf E’G äÉ°ùª∏dÉH á```∏aÉMh ,ájôYÉ°T ¬```°ùØf

 ‘ ójóéàdGh áKGóë∏d á```–Éa Èà©J kÉ°ü°üb Öàc …òdG ,ƒH ø```dCG QÉZOEG …õ```«∏µf E’G

 …ƒ¨d Üƒ∏°SCGh ,∫É```Y …ÒÑ©J ¢```ùëH É¡©à  ‘ IóFGQ â```fÉc å«ëH ,á```°ü≤dG á```HÉàc

 ∫ƒ≤dÉH ôcòjh ,∫OÉ```éj ¿CG º¡°†©Ñd øµÁ ,ó«cCÉàdÉH .Rƒ```eôdGh äGAÉ```ëj E’ÉH A»```∏e

 øµÁ Éªc .z∫ƒZƒZ /∞```£©e/ øe âLôN á«°ShôdG ájGhôdG ¿EG{ :ó```FÉ°ùdG »```°ShôdG
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 ,ó∏jGh QÉµ```°ShCG ÊÉ```£jÈdGh ,øjƒJ ∑QÉ```e »```µjôe C’G ¢```ü°ü≤H ô```còj ¿CG º```¡°†©Ñd

 áæjRO ∞°üfh ¢S’Gh QÉZOEGh øjôZ ΩÉgGôZh É«aGQƒe ƒJÈdCGh Ωƒe â°Sôeƒ°ùH ∂dòch

 GƒYóHCGh ,äGhO C’Gh áÑgƒŸG Gƒµ∏àeG A’Dƒg ™«ªL ¿CG ∂°T ’h .iôN C’G AÉ```ª°S C’G ø```e

 »àdG ájGhôdG ø```e πbCG IÒ°ü≤dG á°ü≤dG ‘ º```¡JGRÉ EG ºéM ø```µdh ,á```©FGQ kÉ```°ü°üb

 zÒ≤ØdGh Òe C’G{h zôjƒ°S ΩƒJ{h zÚa …È∏µg{ äÉjGhQ Öàc øjƒJ ∑QÉªa ,É¡«a GƒYôH

 ¢ü°ü≤dG øe kGOóYh z»eƒdÉ°S{ á«Möùeh z…GôZ ¿ÉjQhO IQƒ°U{ Öàc ó∏jGhh ,á©FGôdG

 ,Ú«FGhôdG øe OóY ≈∏Y Gòg ≥Ñ£æj .zIOQƒ```dGh Ö«dóæ©dG{ πãe IódÉÿG IÒ```°ü≤dG

 øªa .Ió«÷G IÒ°ü≤dG ¢ü°ü≤dG ¢†©H GƒÑàc º¡fCG ºZQ ,º¡JÉjGhôH Ghô¡à°TG øjòdG

 ,zádõ©dG øe ΩÉY áFÉe{ ∞dDƒe õ«cQÉe É«KQÉZ π«jôHÉZ »ÑeƒdƒµdG ôcòf øjöUÉ©ŸG

 ¬jQGOÉc π«YÉª°SEGh ,zá∏ªàëŸG Ò```Z øFÉµdG áØN{ ∞dDƒe Gôjófƒc ¿Ó«e »```µ«°ûàdGh

 IÒ°ü≤dG á°ü≤dG »```ª¡∏e ¤EG ∞«°VCG ¿CG π°†aCG »ææµd .zÚ```àfQhO OÉYCG ø```e{ ∞```dDƒe

 ø°S ‘ ÉfCGh É```ª¡LÉàfEG ≈∏Y â```aô©J ÚbÓªY »```HÉÑ°T ™```∏£e ‘ á```©HQ
C’G Ö```fÉL C’G

 ¢üN C’ÉHh – Éª¡«∏c ¿CG ó```≤àYCG .ƒæ«ØdÉc ƒdÉàjEG É```ª¡«fÉKh ,»cÉ°S É```ª¡dhCG , ```°†ædG
 äGòdÉH ƒæ«ØdÉc Èà©jh .QÉÑµdG OG shôdG ∫ÉªYCG øY áYhQ π≤J ’ kÉ°ü°üb Ω qób –ÒN C’G
 øY Iõ«ªàŸG ájó≤ædG ¬JÉHÉàc ¤EG áaÉ°VEG ,øjöUÉ©ŸG IÒ°ü≤dG á°ü≤dG á≤dÉªY óMCG

 ¬HÉàc øY kÓ°†a ,ájGhôdG øa ¤EG GƒaÉ°VCG øe ºgCG óMCG Gôjófƒc Èà©j Éª∏ãe ,ÜO
C’G

 Î°SQƒa .Ω .… ÜÉàc ó©H ÖàµdG RôHCG ó```MCG Èà©j …òdG ,zájGhôdG øa{ ΩÉ```¡dG …ó```≤ædG

.zájGhôdG eÓe{

 IÒ°ü≤dG á°ü≤dÉa .ÖfÉL C’G ™e ™°VƒdG Éªc kÉeÉ  ,Üô©dG AÉHO C’G ™e ôe C’G Qôµàj

 πªY É¡f C’ ,á```∏°ù∏°ùŸG ájGhôdG ≈```∏Y ≈àM âbƒØJh ,á```aÉë°üdG QÉgORG ™```e äô```gORG

 ¬∏ªY ±hôX Égöù«J IóMGh IÒ°üb á°ù∏L ‘ ¬«¡æjh QÉ≤dG √CGóÑj ,πeÉµàe/πeÉc
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 ,öüe ‘ . kÉfÉ«MCG ôª°ùdG äÉ°ù∏L ‘ øjôN BÓd É```¡àjGhQ π¡°ùJh ,¬J’É¨°ûfGh ¬```JÉ«Mh

 RôH C’G êPƒªædGh .á«°ü°üb ä’hÉfi É¡H Gƒ≤◊CGh , kÉ°SÉ°SCG ájGhôdG AÉHO C’G º¶©e Öàc

 ,zøjöü≤dG ÚH{ ¬à«KÓãH ΩÉ```ªàg’G Ö£≤à°SG …òdG , ƒØfi Ö«  ƒg ™```Ñ£dÉH

 ,z¢û«aGô◊G{h zÉæJQÉM O’hCG{ z¥óŸG ¥ÉbR{ πãe äÉjGhQh ,zájôµ°ùdG{h z¥ƒ°ûdG öüb{

 GóH »àdG ,IÒ°ü≤dG á«ÑjôéàdG ¬JÉ«Möùeh Iójó©dG á«°ü°ü≤dG ¬JÉYƒª› øe ÌcCG

 øµd .1967 á°ùµf ó©H Égöûf »àdG ∂∏J á°UÉN ,ájÉ¨∏d kÉ«©«∏Wh kGOó› É¡°†©H ‘

 ,∫h C’G ÖîædG ø```e IÒ°üb á°üb ÖJÉc ¬```fEG …CG ,¢ùµ©dG âÑã«d AÉ```L ¢```ùjQOEG ∞```°Sƒj

 zΩGô◊G{ âfÉc ¿EGh , kÉ```«Ñ°ùf πbCG iƒà°ùe ‘ »JCÉJ É¡Ñàc »```àdG á```∏«∏≤dG äÉ```jGhôdG ¿EGh

 ¿Éc ¬∏ãe .á```eÉªM øJÉa áªéædG ∑Gò```fB G ¬àdƒ£H â```Ñ©d LÉf º```∏«a ¤EG â```dƒ–

 Öàc …òdG ,•GôÿG QGhOEG ≈àMh ,¢```VÉ«a ¿Éª«∏°Sh ,ÊhQÉ°ûdG ∞°Sƒj ,»≤M ≈```«ëj

 ∞°Sƒjh ÊÉ£«¨dG ∫ÉªL äGRÉ EG âJCG ºK ,IGhÉ°ùŸG Qób ≈∏Y Iõ«ªàe äÉjGhQh kÉ°ü°üb

 IÒ°üb á°üb ÜÉ```àc øY kÓ°†a ,»°ü°ü≤dGh »```FGhôdG Ú```dÉéŸG ‘ á```©eÓdG ó```«©≤dG

 ó«©°Sh º°SÉb º```«µ◊G óÑYh G óÑY ôgÉ£dG ≈```«ëjh É«HƒW ó«› π```ãe Ö```°ùëa

 ÜÉàc õ« h ,ájGhôdG πÑb IÒ°ü≤dG á°ü≤dG äôgORG ,ájQƒ°S ‘h .ºgGƒ°Sh …hGô```ØµdG

 »∏«é©dG ΩÓ°ùdG ó```ÑYh á«fGQƒM ó«©°Sh ôeÉJ É```jôcR º¡æe ôcòf ,É```¡«a Gƒ```°ü°üîJ

 »bƒ°Th »°UÓNEG ó«dhh …QƒN â«dƒch Öæ°T ƒHCG ∫OÉYh Qó«M Qó«Mh »ÑdO E’G áØdCGh

 π°VÉah ¿É```ª°ùdG IOÉZh ‹É```«c Ö«°ùMh …OGó```¨H ™jóHh á```«YÉaQ Ú```°SÉjh …OGó```¨H

 Öàc A’Dƒg ¢```†©H .ºgGƒ°Sh â°SƒN É```jOÉfh óÑY G ó```ÑYh ⁄É°S êQƒ```Lh »```YÉÑ°ùdG

 öûf ¬æ«e ÉæM ô¡°T C’G …Qƒ°ùdG »FGhôdG ¿EG πH ,É¡«a  É¡Ñàc øe ¢†©Hh ,ájGhôdG

 ∂dòch ,zAÉ°†«ÑdG á°SƒæH C’G{ ¿GƒæY â```– IÒ°ü≤dG ¢ü°ü≤dG øe áª«àj á```Yƒª›

 øe kGOóY »ÑgòdG …ÒN »FGhôdG öûfh ,Ió«Mh áYƒª› ÖgGôdG ÊÉg »FGhôdG Öàc
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 ìhó‡h ¢ûJôN π°ü«ah ¢ùjÒ°S OÉ¡fh OGóM RGƒa π©a ∂dòch ,ábôØàŸG ¢```ü°ü≤dG

 kGõ« h kGOôØJ ó°TCG IÒ°ü≤dG á°ü≤dG â∏X .º¡JÉjGhQ ìÉ  ¤EG ≈bôJ ’ É¡æµdh ,ΩGõY

 á∏jƒ£dG á°ü≤dG iƒ°S É¡©e GƒÑàµj º∏a , kÉ«∏c É¡d º¡°ùØfCG GhQòf øjòdG ∂ÄdhCG óæY

 πãe kÉeÉ  ,É¡Jô¡°Th É¡MÉ  äGAGôZEG øe ºZôdG ≈∏Y ájGhôdG GƒHQÉ≤j ⁄h ,Ö°ùëa

 ‘ ÖjôéàdGh ójóéà∏d »YöûdG Ü C’G Èà©j …òdG ,ójóëàdG ¬Lh ≈∏Y ôeÉJ ÉjôcR

 ¬Ñ©d …òdG QhódG Ö©d ¬fEG …CG , kÉ«HôY É‰EGh ,ÉgóMh ájQƒ°S ‘ ¢ù«d ,IÒ°ü≤dG á°ü≤dG

 ÜÉàc ∑Éæ¡a ,ájQƒ°Sh öüŸ á¡HÉ°ûe ¥Gô©dG áHô  .»ÑæL C’G ÜO C’G ‘ ƒH ødCG QÉZOEG

 óªfi ,»©«HôdG ó«› øªMôdG óÑY º¡æe ,Éª¡«∏c ‘ hCG ájGhôdG hCG á°ü≤dG ‘ Gƒ©Ÿ

.ºgGƒ°Sh ,≈«ëj G Ö°ùMh ,Ò°†N

 á°ü≤dG öûf ™LGôJ : k’hCG .áeÉ©dG äÉ```LÉàæà°S’G ¢†©H ¤EG π°üf »c Gò```g ¥ƒ```°ùf

 Oƒ©j ¿CG AôŸG ™«£à°ùjh ,πÑb ÉªY kÉeƒªY á«Hô©dG ä qÓ```éŸGh ∞ë°üdG ‘ IÒ```°ü≤dG

 zágÉµØdG{h ,äÉ```jõdG ø°ùM ó```ªMCG É¡ÑMÉ°üd zá```dÉ°SôdG{ π```ãe ,á```Áób ä qÓ```› ¤EG

 ÉeCG ,IÒ```°ü≤dG ¢ü°ü≤dG kÉ```«HOCG á```°ü°üîàŸG ä qÓ```éŸG ö```ûæJ ,ó```«cCÉàdÉH .z∫Ó```¡dG{h

 ‘ IóMGh á°üb ø```e ÌcCG ÉgGóMEG ö```ûæJ Ée kGQOÉæa á```«YƒÑ°S
C’G ä qÓ```éŸG ø```e É```gGƒ°S

 …CG øY Ió«©Hh kÉ```ªàM á«©bGh á°üb É¡fEÉa á°üb ä qÓ```éŸG ióMEG äö```ûf GPEGh ,Oó```©dG

 ÉªgGóMEG ¿ƒµJ ¿CG Ö∏Z
C’Éa ,Úà°üb á```jô¡°T á∏› äöûf GPEGh) ,ójó  hCG Ö```jô

 âYÉ£à°SG á«Hô©dG IÒ```°ü≤dG á°ü≤dG ¿EG : kÉ```«fÉK (.á«HôY iôN
C’Gh ,á```ªLÎe á```°üb

 á°UÉN Ö«dÉ°SCGh ∫Éµ```°TCG á«ªæJ ,äÉ```æ«©Ñ°ùdG áÑ≤M ‘ ¢```üN C’ÉHh ,äÉ```æ«à°ùdG ò```æe

 ºZQ ôNBG ¢ùæL …CG ø```Y áØ∏àfl äÉª°S É¡Ñ°ùcCG É```‡ ,ájGhôdG øY É¡H õ```«ªàJ ,É```¡H

 á°ü≤dG ≈∏Y Gòg ≈Ø°VCG .Égõ«côJh É¡àaÉãc ÖÑ°ùH á«MöùŸG øa øe kÉfÉ«MCG É¡HGÎbG

 ¤EG kÓãe ƒØfi Ö«éæc  Üô©dG Ú«FGhôdG QÉÑc ≈àM ÜòL ,¥ƒÑ°ùe ÒZ kÉ≤jôH
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2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG`` 10

 ìÉéædG øe kGó› A’Dƒ```g ¢†©H Ö°ùàcÉa ,ájGhôdGh IÒ```°ü≤dG á°ü≤dG Ú```H ™```jƒæàdG

 : ƒØfi Ö« { »HÉàc QGó°UEG ≈∏Y »æ°VôM Ée ƒgh ,Ú«HO
C’G Ú°ùæ÷G ‘ êhOõŸG

 ,68 …ÒdÉL π«L öüe ‘ »ª°S Ú°UÉ≤dG øe π«L ™Ÿ ,πHÉ≤ŸÉH .zá«©bGƒdG AGQhÉe

 Ωƒ«dG GƒëÑ°UCG øjòdG ÜÉàµdG øe OóY ´É£à°SG : kÉãdÉK .äÉæ«©Ñ°ùdG π«L á```jQƒ°S ‘h

 ,ÉgóMh IÒ°ü≤dG á°ü≤dG ∫ÓN øe »HOCG ó› øjƒµJ ôª©dG øe Úà°ùdG ‹GƒM ‘

 ¿hócDƒj ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y ¥Gô©dGh ájQƒ°Sh öüe AÉHOCG øe IójóY êPÉ‰ ∑Éægh

.ájô¶ædG √òg kÉ«∏ªY á«HO C’G º¡JÉYGóHEÉH

¥µ
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 ≈∏Y áæ°S /150/ Qhôe iôcòH ∫ÉØàMÓd 2011 ΩÉY ájGóH ‘ ⁄É©dG ó©à°ùj

 (1941 1861) QƒZÉW äÉfGQóæHGQ  ÒÑµdG  óæ¡dG  ÖjOCGh  ±ƒ°ù∏«ah ôYÉGh ±ƒ°ù∏«ah ôYÉG °h  ±ƒ°ù∏«ah ôYÉ°h ±ƒ°ù∏«ah ôYÉ T  OÓ«e°T OÓ«e°

 á©FGQ  äÉYGóHEÉH  »ŸÉ©dG  ôµØdGh  ¿Gó`̀Lƒ`̀dGh  ÜOÉH  »ŸÉ©dG  ôµØdGh  ¿Gó`̀Lƒ`̀dGh  ÜOÉ C’G  iô`̀KCG  …ò`̀dG  ¿É°ùf E’G  Gò`̀g

 ≈≤«°SƒŸGh ô©° ≈≤«°SƒŸGh ô©° ≈≤«°SƒŸGh ô© ûdGh ÜO°ûdGh ÜO° C’Gh øØdG ¥É°’Gh øØdG ¥É°’Gh øØdG ¥É ûY ôjó≤Jh ÜÉéY°ûY ôjó≤Jh ÜÉéY° EG §fi âdGRÉe ,IódÉN

.áÑWÉb ⁄É©dG ‘

\ \ \ \ \ \

WاZوøe Q اY πLCا⁄ 
ΩاFــــود√ الو°ùj
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 ¢VQ C’G äÉ¨d πµHh ,≈°ü– ’h ó©J ’h ó©J ’ ’ äÉ’ äÉ’ ° äÉ° äÉ SGQOh äÉØd°SGQOh äÉØd° Dƒeh äÉHÉàc QSGQOh äÉØdƒeh äÉHÉàc QSGQOh äÉØdDƒeh äÉHÉàc QD ƒƒeh äÉHÉàc Qƒƒeh äÉHÉàc Q ZÉW øY Öàc ó≤dƒZÉW øY Öàc ó≤dƒ

 á«fÉ° á«fÉ° á«fÉ ùf°ùf° EGh ájôµa É«fO{ ¬æY π«b Éªc E h ájôµa É«fO{ ¬æY π«b Éªc EGh ájôµa É«fO{ ¬æY π«b Éªc G ƒgh ,öûÑdG øe ójôa RGôW øe ¿Éc ¿ƒgh ,öûÑdG øe ójôa RGôW øe ¿Éc ¿ƒ CG ¬Ñ° ¬Ñ° ¬Ñ ùMh ,°ùMh ,° kÉÑjô≤J

 ≈∏Y ∫ƒ ≈∏Y ∫ƒ ≈∏Y ∫ ≤©dG πNóJ ,§«ƒ≤©dG πNóJ ,§«ƒ °≤©dG πNóJ ,§«°≤©dG πNóJ ,§« ùHh °ùHh ° ¢ù∏¢ù∏¢ °ù∏°ù∏ Sh °Sh ° °Sh °Sh VGh ™à‡ …°VGh ™à‡ …° ƒVGh ™à‡ …ƒVGh ™à‡ … «M ™HÉW äGP ¬JÉHÉàc zá∏eÉc á«æahƒ«M ™HÉW äGP ¬JÉHÉàc zá∏eÉc á«æahƒ

 ¤EG ..ΩÉe
C’G ¤EG kÉªFGO ¬éàJh á©æ≤e QƒÉªFGO ¬éàJh á©æ≤e QƒÉªFGO ¬éàJh á©æ≤e Q ZÉW É«fO ..É¡JÉjÉZh É¡aGógƒZÉW É«fO ..É¡JÉjÉZh É¡aGógƒ CGh É¡HQÉGh É¡HQÉG °h É¡HQÉ°h É¡HQÉ ûe ±ÓàNG°ûe ±ÓàNG°

.É¡∏c á«fÉ°.É¡∏c á«fÉ°.É¡∏c á«fÉ ùf°ùf° E’G πÑ≤àE’G πÑ≤àE °’G πÑ≤à°’G πÑ≤à ùe°ùe°

 ¬JÉ«Mö ¬JÉ«Mö ¬JÉ«M ùeh  ,¬àØöùeh  ,¬àØö °ùeh  ,¬àØ°ùeh  ,¬àØ ù∏ah  ,√ô©°ù∏ah  ,√ô©° °ù∏ah  ,√ô©°ù∏ah  ,√ô© T  ‘  Q°T  ‘  Q° ƒT  ‘  QƒT  ‘  Q ZÉW  äÉLÉàf  ¤ƒZÉW  äÉLÉàf  ¤ƒ EG  á°üMÉØdG  áÑbÉãdG  Iô¶ædG

 Oƒ Oƒ O Lh øY ∞ƒLh øY ∞ƒ °Lh øY ∞°Lh øY ∞ ûµJh ,É¡æ«H §Hôjh ™ªéj °ûµJh ,É¡æ«H §Hôjh ™ªéj ° kÉë°Éë°Éë VGh °VGh ° kÉ£N ∑Éæg ¿CG ócDƒJ ,√ôµah ,√É≤« ócƒJ ,√ôµah ,√É≤« ócDƒJ ,√ôµah ,√É≤«D °ƒJ ,√ôµah ,√É≤«°ƒJ ,√ôµah ,√É≤« S°S° ƒSƒS ehƒehƒ

 ºYój »µd ÉgQôµj πXh ,á©FGôdG  ¬dÉªYCG  πc ‘ É¡ qàÑãj ¿ πc ‘ É¡àÑãj ¿ πc ‘ É¡ CG  OGQCG  ,¬ægP ‘ IOófi Iôµa

 ÚH õ««  …CG ¢†aQ ∂dP πLCG øeh ,πeÉ° øeh ,πeÉ° øeh ,πeÉ ûdG ™°ûdG ™° °ûdG ™°ûdG ™ SG°SG° ƒSGƒSG dG ÊÉƒdG ÊÉƒ °dG ÊÉ°dG ÊÉ ùf°ùf° ’G ™HÉ£dG É¡ÑE’G ™HÉ£dG É¡ÑE °’G ™HÉ£dG É¡Ñ°’G ™HÉ£dG É¡Ñ ùµ«d ÉgO°ùµ«d ÉgO° ƒùµ«d ÉgOƒùµ«d ÉgO LhƒLhƒ

 π©a qOQ z»ŸÉ©dG ¿É°OQ z»ŸÉ©dG ¿É°OQ z»ŸÉ©dG ¿É ùf°ùf° E’G{ ¤E’G{ ¤E EG  ¬Jƒ ¬Jƒ ¬J YO âfÉch ,ƒYO âfÉch ,ƒ ¢ùæ÷G h¢ùæ÷G h¢ CG øWƒ øWƒ øW dG hƒdG hƒ CG  øjódG ÖÑ° øjódG ÖÑ° øjódG ÖÑ ùH OGôa°ùH OGôa° C’G

 ,¬° ,¬° ,¬ ùØf ‘ áª«d°ùØf ‘ áª«d° CG QÉKB G øe ¤h C’G á«ŸÉ©dG Üô◊G ¬àcôJ Éeh ,á«dÉ◊G ⁄É©dG ±hôX ≈∏Y

 Gò¡dh ,¢SÉædG ÚH Ö◊ÉH öûÑjh ,Ü¢SÉædG ÚH Ö◊ÉH öûÑjh ,Ü¢ ƒSÉædG ÚH Ö◊ÉH öûÑjh ,ÜƒSÉædG ÚH Ö◊ÉH öûÑjh ,Ü ©ƒ©ƒ °©°© ûdG ÚH ºgÉØàdGh ,ÊÉ°ûdG ÚH ºgÉØàdGh ,ÊÉ° °ûdG ÚH ºgÉØàdGh ,ÊÉ°ûdG ÚH ºgÉØàdGh ,ÊÉ ùf°ùf° E’G AÉN E’ÉH …OÉæj òNE’ÉH …OÉæj òNE CÉaÉaÉ

 ∂dP ¢üî∏jh ,á«ØWÉ©dG ¬àjóæ¡H ¬XÉØàMG øe ºZôdG ≈∏Y záYõædG »ŸÉY{ Q¢üî∏jh ,á«ØWÉ©dG ¬àjóæ¡H ¬XÉØàMG øe ºZôdG ≈∏Y záYõædG »ŸÉY{ Q¢ ƒüî∏jh ,á«ØWÉ©dG ¬àjóæ¡H ¬XÉØàMG øe ºZôdG ≈∏Y záYõædG »ŸÉY{ Qƒüî∏jh ,á«ØWÉ©dG ¬àjóæ¡H ¬XÉØàMG øe ºZôdG ≈∏Y záYõædG »ŸÉY{ Q ZÉW ¿ÉcƒZÉW ¿Écƒ

 .z...¬∏c ⁄É©dG ™° .z...¬∏c ⁄É©dG ™° .z...¬∏c ⁄É©dG ™ ùj ™°ùj ™° °ùj ™°ùj ™ SG°SG° ƒSGƒSG dG ôµØdG Gògh ,ôµa ¿ÉƒdG ôµØdG Gògh ,ôµa ¿Éƒ °dG ôµØdG Gògh ,ôµa ¿É°dG ôµØdG Gògh ,ôµa ¿É ùf°ùf° E’G ¿EG{ :¬Jôµa ‘

 ´ƒ° ´ƒ° ´ Vƒ°Vƒ° ƒVƒV ŸG ƒŸG ƒ ƒg ¿Éƒg ¿Éƒ °g ¿É°g ¿É ùf°ùf° ’G Ñ°üj ∂dòHh ,ìhôdG √E’G Ñ°üj ∂dòHh ,ìhôdG √E Dh’G Ñ°üj ∂dòHh ,ìhôdG √h’G Ñ°üj ∂dòHh ,ìhôdG √ Éª°Éª°Éª Sh ,π≤©dG ¬°Sh ,π≤©dG ¬° °Sh ,π≤©dG ¬°Sh ,π≤©dG ¬ VQ°VQ° CG kÉaƒ°Éaƒ°Éa ù∏«a ¿Éc Qƒ°ù∏«a ¿Éc Qƒ° ƒù∏«a ¿Éc Qƒù∏«a ¿Éc Q ZÉWƒZÉWƒ

 ¬fEG  ..≥◊G ¤EG  ≥jô£dG  ƒg ƒg ƒ kÉ°É°É †j°†j° CGh  ≥◊G Gh  ≥◊G G ƒg √óæY ¿Éƒg √óæY ¿Éƒ °g √óæY ¿É°g √óæY ¿É ùf°ùf° E’G  ¿EG  …CG  ,±ó¡dGh  á∏«° ,±ó¡dGh  á∏«° ,±ó¡dGh  á∏« S°S° ƒSƒS dGhƒdGhƒ

 ™aQCG ¤EG á«fÉ° á«fÉ° á«fÉ ùf°ùf° ’G ™aóJ áª¡e á«dÉY E’G ™aóJ áª¡e á«dÉY E kGQÉµaCG ájöûÑ∏d Ω qób ó≤a ,åjó◊G öü©dG öü©dG ö ƒ£ƒ£ƒ °£°£ SQ°SQ° CG

.øµ‡ iƒ.øµ‡ iƒ.øµ‡ i àƒàƒ °à°à ùe°ùe°

 »àdG É¡∏∏Y ÓãdG äGƒ »àdG É¡∏∏Y ÓãdG äGƒ »àdG É¡∏∏Y ÓãdG äG «◊G øe πµdh ,IÉ«M ‘ äGƒ«◊G øe πµdh ,IÉ«M ‘ äGƒ ƒ«◊G øe πµdh ,IÉ«M ‘ äGƒ«◊G øe πµdh ,IÉ«M ‘ äG «M ÓK ¿Éƒ«M ÓK ¿Éƒ °«M ÓK ¿É°«M ÓK ¿É ùf°ùf° EÓd ¿Ód ¿Ó CG Qƒ Qƒ Q ZÉW iôjƒZÉW iôjƒ

 ó° ó° ó ù÷G  IÉ«ëa  ¤h°ù÷G  IÉ«ëa  ¤h° C’G  IÉ«◊G  É`̀ qe’G  IÉ«◊G  É`̀e’G  IÉ«◊G  É`̀ CG  ,É¡«Ø° ,É¡«Ø° ,É¡«Ø ûj  …òdG  É¡LÓY ∂dòc  É¡æe  πµdh  ,É¡ª≤°ûj  …òdG  É¡LÓY ∂dòc  É¡æe  πµdh  ,É¡ª≤° °ûj  …òdG  É¡LÓY ∂dòc  É¡æe  πµdh  ,É¡ª≤°ûj  …òdG  É¡LÓY ∂dòc  É¡æe  πµdh  ,É¡ª≤ ùJ°ùJ°

 á«©«Ñ£dG  É«fódG  OÉ° á«©«Ñ£dG  É«fódG  OÉ° á«©«Ñ£dG  É«fódG  OÉ ùL°ùL° CG  ôFÉ° ôFÉ° ôFÉ S  ™e  ó°S  ™e  ó° °S  ™e  ó°S  ™e  ó ù÷G  Gòg  ≥°ù÷G  Gòg  ≥° °ù÷G  Gòg  ≥°ù÷G  Gòg  ≥ ùJG  GP°ùJG  GP° EG ’EG  É¡ q É¡ É¡ CG  ≈∏Y  ¿ƒ ≈∏Y  ¿ƒ ≈∏Y  ¿ µJ  ƒµJ  ƒ ’  »àdG

 ΩÉ©£dG  É¡∏HÉ≤j  Ió©ŸGh  äƒ ΩÉ©£dG  É¡∏HÉ≤j  Ió©ŸGh  äƒ ΩÉ©£dG  É¡∏HÉ≤j  Ió©ŸGh  ä °üdG  É¡∏HÉ≤j  ¿Pƒ°üdG  É¡∏HÉ≤j  ¿Pƒ C’Gh  ,Aƒ°’Gh  ,Aƒ°’Gh  ,A †dG  É¡∏HÉ≤j  Ú©dÉa  ,¬H  á£«ëŸGƒ°†dG  É¡∏HÉ≤j  Ú©dÉa  ,¬H  á£«ëŸGƒ°
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 á©«Ñ£dG øe ÖfGƒL hCG ÖfÉéH π°üàj ÊÉ°ùf E’G º°ù÷G øe ÖfGƒL hCG ÖfÉéa ..Gòµgh

 AÈdG ójôj k’ƒ∏©e º°ù÷G ¿Éc ’EGh ,Òîa I qöù«e Éª¡æ«H á∏°üdG äAÉL ¿EÉa ,á«LQÉÿG

 .iôNCG Iôe ¬àÄ«ÑH ¬JÓ°U º«≤à°ùàd ¬à q∏Y øe

 π≤©d OGôjh , kÓãe º∏©dG ÚfGƒ≤c ä’ƒ≤e áªãa ,π≤©dG IÉ«ëa ,á«fÉãdG IÉ«◊G ÉeCGh

 ¿É°ùf E’Éa  ’EGh  ,áª«∏°S  ájƒ°S  á«∏≤©dG  ¬JÉ«M  âfÉc  π©a  ¿EÉa  ,É¡dƒÑbh  É¡ª¡a  ¿É°ùf E’G

 ∫hÉæàJ »àdG ìhôdG IÉ«ëa ,áãdÉãdG IÉ«◊G ÉeCG ..π¡÷Gh AÉÑ¨dGh IOÓÑdÉH ∞°Uƒj òFóæY

 ´RGƒf  ≥°ùàJ  óM  …CG  ¤EÉ`̀a  ,áeÉ©dG  á«fÉ°ùf E’G  á«°üî°ûdÉH  ájOôØdG  á«°üî°ûdG  ábÓY

 ¿Éc  ¿EG  ..?É¡aGógCGh  É¡ØWGƒYh  á«fÉ°ùf E’G  ´RGƒf  ™e  ¬aGógCGh  ¬ØWGƒYh  óMGƒdG  OôØdG

 øjÉÑJ  ≈∏Y ÉfÉc  ¿EGh  ,áª«∏°S  IÉaÉ©e  ¿ƒµJ  òFóæY ìhô`̀dG  IÉ«ëa ,¥ÉØJG  ≈∏Y ¿ÉÑfÉ÷G

 ‘h ,≈Ø°ûàd á÷É©ŸGh Ö«Ñ£àdG ¤EG êÉà– ,á∏«∏Y áHÉ°üe ¿ƒµJ ìhôdG IÉ«ëa ,±ÓàNGh

 …òdG πµdGh óMGƒdG OôØdG ÚH ábÓ©dG ÚÑàf ¿CG ™«£à°ùf kÉ©«ªL ÓãdG äGƒ«◊G √òg

 áfƒgôe º°ù÷G ájôëa ,áØ∏àîŸG É¡gƒLh ‘ ájô◊G ≈æ©e ÚÑàf ¿CG ™«£à°ùfh ,¬jƒàëj

 ájôM ÉeCGh  ,ä’ƒ≤©ŸG ⁄É©H ¬àbÓ©H áfƒgôe π≤©dG  ájôMh ,ájOÉŸG  á©«Ñ£dÉH ¬àbÓ©H

.ìhôdG ⁄É©H É¡àbÓ©H áfƒgôªa ìhôdG

❁    ❁    ❁

 ,´Gó`̀H E’Gh  AÉ£©dÉH  á∏aÉ◊G  ¬JÒ°ùeh  ¬JÉHÉàµd  kÉ≤∏£æe  ÊÉ°ùf E’G  Ö◊G  π©L  ó≤d

 âfÉch  ,≥ª©àJh  π°UCÉàJ  øØdGh  ôµØdG  ¿Gƒ`̀dCG  ‘  â∏©L  á©°SGh  kÉbÉaB G  o¬eÉeCG  âëàØfÉa

 øØdÉH É¡«a ôKCÉJ  á«MÉf ºgCG  âfÉch ,É¡æY Öàch É¡≤°ûY »àdG ¿ƒæØdG ióMEG  ≈≤«°SƒŸG

 ∫Éª÷G Ωƒ¡Øe ‘ á≤«ªY ¥QGƒa ¬d ÚÑJ ,GÎ∏µfG ‘ kÉ«≤«°Sƒe kÓØM ö†M Úëa ,»Hô¨dG

 …òdG ¿ÉæØdG iCGQ ¬fCG  QƒZÉW ¢ûgOCG  Ée ºgCGh ,…óæ¡dG ∫É`̀ Q’Gh ,»`̀HhQh C’G AGO C’G ÚH

 kÉLGôNEG √AGOCG êôî ojh ¬°ùØf ó©jh »MöùŸG ÒKCÉàdG É¡H ó°ûæj á«≤«°Sƒe áYƒ£≤e ±õ©j

 ´ƒ°ûÿG iƒ°S ôNBG kÉaóg …óæ¡dG øë∏ŸG iód ó¡©j ⁄ ¬fCG ÚM ≈∏Y ,¢Vô¨dG Gòg ≥≤ëj
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 ¬∏«°†ØJ ¤EG QƒZÉ£H ôe
C’G ≈¡àfGh , G ¤EG IÓ°U ™aôj hCG , kÉfÉHôb Ω qó≤j ¬fCÉc AGO

C’G ‘

 »MöùŸG ÒKCÉàdGh ≥«bódG »ª∏©dG êGôN E’G Gòg ≈∏Y √OÓH ¿É◊CG ácôMh ájƒ«Mh Iö†f

 ájOÉŸG IÉ«◊ÉH á£ÑJôe ¬d hóÑJ âfÉc É¡f C’ ∂dP ,á«Hô¨dG ≈≤«°SƒŸG ¬«dEG  ±ó¡J …òdG

 ,áÑ∏≤àŸG IÉ«◊G êGƒeCÉc ´ƒæàJh Ò¨àJ É¡°ùØf ¿É◊ C’G ¿EG ≈àM É¡H áLhõ‡h ,á«MöùŸG

 ÚM ‘ ,á«eƒ«dG  IÉ«◊G  ôgƒL øY ÒÑ©àdG  ∫hÉ– á«Hô¨dG  ≈≤«°SƒŸG  ¿CG  ô©°T  Gòµgh

 ,ÒÑ©àdG  ¬æY öü≤j É qªY ÒÑ©àdG  ¤EG  IÉ«◊G √òg OhóM ≈£îàJ ájóæ¡dG  ¿É`̀◊
C’G ¿CG

 ≥ q∏– »àdG AGƒ`̀L C’G ∂∏J ..É¡Zƒ∏H øµÁ »àdG AGƒ`̀L C’G ¤EGh ,¿ƒµdG QGöSCG  ¤EG ƒÑ°üJh

.ìhôdG É¡«a

 kÉYƒf Ió q«≤e É¡∏©L ájƒb §HGhôH ô©°ûdG ™e ájóæ¡dG ≈≤«°SƒŸG •ÉÑJQG ¿CG QƒZÉW iôj

 ≈≤«°SƒŸG øa êÉeO E’ ä’hÉëÃ ΩÉ≤a ,á«Hô©dGh á«fGôj E’G ≈≤«°SƒŸG ∫ÉM ƒg Éª∏ãe ,Ée

 Üƒ∏°S C’Gh  ¡æŸG  ±ÓàN’ éæJ  ⁄  ¬J’hÉfi øµdh  ,ájóæ¡dG  ≈≤«°SƒŸG  ‘  á`̀«`̀HhQh C’G

 IóëàŸG äÉj’ƒdGh áHhQhCG ¤EG ¬JQÉjR ‘ √óLh Ée Gòg ..á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’G IÉ«◊Gh

 πc ‘ ô qéØàj …òdG â«ªŸG Ñ≤dG øjôJ ’CG{ :á«Hô¨dG IQÉ°†◊G ‘ ∫Éb å«M ,á«µjôe
C’G

 êƒéªŸG ´Éæ≤dG Gòg kÉªFGO Oƒ°ùj å«M ¢†©ÑH É¡°†©H OÓÑdG äÉbÓY ‘h ¿óŸG ‘ ?¿Éµe

.z?»◊G ÒÑ©à∏d ∫É› ≈fOCG ìhô∏d ´ój ’ …òdG

 ¬d ΩÉ`̀bCGh  ,á``̀HhQhCG  øe kÉeOÉb ,1926 ΩÉY ‘ öüe QƒZÉW QGR  ÉeóæY ,∞∏àfl ô`̀e C’G

 z fÉg øHG  áeôc{  º°SÉH  áahô©ŸG  √QGóH  ¬Áôµàd  …É°T  πØM »bƒ°T  óªMCG  AGô©°ûdG  ÒeCG

 QƒZÉW  ¿É`̀ch  ,¬«fÉZCG  øe  kÉ°†©H  ÜÉgƒdG  óÑY  óªfi ódÉÿG  QÉ≤«°SƒŸG  É¡dÓN  ≈ qæZh

 √É≤«°Sƒe ‘ IOƒLƒŸG ¥öûdG ìhôH ¬HÉéYEG ióHCÉa ,äÉª∏µdG ™bhh º¨ædG ™Ñààjh â°üæj

.á∏«ª÷G

 IÉ«◊G Éªa ,AÉæ¨dG ≈∏Y ¬JQób ƒg ,¬HôH ¿É°ùf E’G π°üj …òdG ÖÑ°ùdG ¿CG QƒZÉW iôj

 øeh ,á©«Ñ£dG øe ó©°üj …òdG ó«°ûædG Gòg ’EG ,ìôah ¿õM hCG AÉNQh Ió°T øe É¡H Éeh
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 ¬eÉ≤eh  ,¬°ùØf  ¬«°ùæ«a  »æ¨ŸG  Ö∏b  ¬d  ∏àîj  …òdG  Üô£dGh  ∫Éª÷G  øeh  äÉæFÉµdG

 Ée kÉÄ«°T ¬H qô≤jh √ó°ûæj …òdG ô©°ûdGh ,¬ qHôH ¬£HôJ ábGó°U ¿
CG òÄæ«M ∑Qó«a ,»≤«≤◊G

 CGô≤f ¿CG Qóæjh ,⁄É©dG ‘ QƒædG ™«°ûjh ,AÉª°ùdG øe ≥aóàJ »àdG á q°VÉ«ØdG ≈≤«°SƒŸG ¤EG

 ,É¡«a øeÉµdG ∫Éª÷G ¤EG IQÉ°TEG hCG ,á«≤«°Sƒe IQÉÑY ±OÉ°üf ¿CG ¿hO QƒZÉW ô©°T øe kÉÄ«°T

.»µ°ùæ∏eRh QÉgÉeh ∂«°SÉfÉLh »°SƒÑjód á«HôZ á«≤«°Sƒe ∫ÉªYCG ‘ Gòg qôK
CG óbh

 ≈≤«°SƒŸGh øØdG πgCG ∑QOCGh QƒZÉW ô©°T øe kGÒãc äOÉØà°SG ÉgQhóH ájóæ¡dG ≈≤«°SƒŸG

 GƒeÉ≤a ,√É≤«°Sƒe ‘ QƒZÉW É¡MôW »àdG  º«dÉ©àdGh  QÉµa C’G  á«ªgCGh  É¡à«ªgCG  AÉæ¨dGh

 âëÑ°UCGh  ,É¡dƒM á«°ù≤£dGh á«MöùŸGh  á«FÉæ¨dG  ∫ÉªY C’G  Úë∏Jh Égöûfh Égôjƒ£àH

 êGhõdG  äÉÑ°SÉæe ‘h á°Só≤ŸG  óHÉ©ŸG  πNGO  É¡d  áÑ°SÉæŸG  äÉfÉLô¡ŸGh  ä’ÉØàM’G ΩÉ≤J

.áØ∏àîŸG OÉ«Y C’Gh

 ,⁄É©dG ±ƒ£«°S ¢ùª°ûdG πãe ¬f C’ ,¢ùª°ûdG …CG zGQóæHGQ{ √ódGh √ÉYO ,QƒZÉW ódƒe óæY

 Üƒéj òNCÉa ,¬à«ª°ùàd kÉ«ah QƒZÉW ¿Éc ó≤a ,∫ƒ≤dG ≥≤– óbh ..√QƒæH A»°†«°S ⁄É©dGh

 πc øe ¬«JCÉJ  âfÉc IƒYO πµd ÜÉéà°SGh  ,ÉµjôeCG  QGRh  ,ÉgöSCÉH  á`̀HhQhCG  ÜÉéa ,¿Éµe πc

.ΩÓ°ùdGh á«fÉ°ùf E’Gh áÑëŸG ádÉ°SQ ,¬àdÉ°SQ öûf ™HÉà«d ,¿Éµe

 ¿hRÉàÁ ÉŸ z¿hÒH{h zÏ∏e{h zÒÑ°ùµ°T{`H ¿óæd á©eÉL ‘ ¬à°SGQO AÉæKCG QƒZÉW ôKCÉJ ó≤d

 ÚH ∞«Ø©dG  Ö◊G ƒg ÒÑ°ùµ°ûH  ¬HÉéYEG  QÉ`̀KCG  Ée º`̀gCGh  ,áaQÉ÷G áØWÉ©dG  Iƒb øe ¬H

 Ió≤àŸG IÒ¨dG QÉfh ,Òd ∂∏ŸG É¡ã©H »àdG IõLÉ©dG äÉghCÉàdG IQƒKh zâ««dƒL{h zƒ«ehQ{

 ‘ ,á©FGQ Ió«°ü≤H ¬ q°üî«d ÒÑ°ùµ°ûd ådÉãdG …ƒÄŸG ó«©dG á°Uôa õ¡àæjh ,π«£Y Ö∏b ‘

.zGÎ∏µfG Ö∏b ¬H õà©j õæc øªKCG{ ¬fCÉHh zAGô©°ûdG ¢ùª°T{`H É¡«a ¬Ø°üj zá©éÑdG{ ¬fGƒjO

 øe IÒãc ÖfGƒL ≈∏Y ±ô©àdG ¬d ìÉJCG É‡ á«ŸÉ©dG ÜGO B’ÉH ´ÓW’G ™°SGh QƒZÉW ¿Éch

 ¿QÉ≤j òNCÉa ,¬àØ°ù∏ah √ôµah ¬àaô©e â≤ªYh ¬fGóLh äôKCG »àdG äÉLÉàædGh äÉYGóH E’G

 ¢†bÉæJ »àdG ,á«d B’G IQÉ°†◊ÉH ¬∏eCG  ÜÉNh ,∫ƒ≤©dG Òæj ÉÃ ÖMôjh ,äGQÉ°†◊G ÚH
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 ¿Éch ..Òª°†dGh Ö∏≤dG äƒ°U ÜÉ°ùM ≈∏Y »ª∏©dG AÉcòdG ó qé  »àdGh ,á«MhôdG IÉ«◊G

 ÖLGh øe ¿EG{ :iôjh ,Iƒ≤dG ≈∏Y ≥◊G Iöüfh ,IOÉŸG hCG ád B’G ¥ƒa ¿É°ùf E’G ƒª°ùH øeDƒj

 IQÉfEG ‘ √QhO …ODƒj …òdG »MhôdG ìÉÑ°üŸG á∏©°T ≈Yôjh ó¡©àj ¿CG ¢ùæL πch Ö©°T πc

 ¿CG ‘ ¬ q≤M øe Ö©°ûdG Gòg ¿ÉeôM ƒg Üƒ©°ûdG øe Ö©°T ìÉÑ°üe º«£– ¿EÉa ,⁄É©dG

 ≈≤°TCG ƒg ºc øµdh !¬d ìÉÑ°üe ’ …òdG Ö©°ûdG á°SÉ©àdÉj ..¿ƒµdG πØM ‘ ¬fÉµe òîàj

 øY ¬°ùØf ƒg ∞q∏îJ hCG ,¬MÉÑ°üe ôª©à°ùŸG ´õàfG …òdG Ö©°ûdG ∂dP ÒãµH ¬æe ¢ù©JCGh

.z¬MÉÑ°üe OÉ≤jEG

 øe Iô¶f áj C’ ™°†îj ’ øØdG ¿EG :¬dƒ≤H zøØ∏d øØdG{ IQÉÑY øY QƒZÉW ™aGO ó≤d

 øe »FÉ¡ædG ¢Vô¨dGh ,IÉ«◊G á≤«≤ëH ƒg É‰EG ¬WÉÑJQG ¿
C’ ,IÉ«ë∏d IOhóëŸG äGô¶ædG

 ¿EG{  :¬dƒb  ™HÉàjh  Ö◊Gh  ájô◊G  ‘ ÉgOGóàeÉH  Éæà«°üî°T  OGóàeG  ƒgh  ,É¡«a  ÉfOƒLh

 ..á«fÉ°ùfEG É¡∏© h ¢Vƒª¨dG ¥ÉªYCG ‘ áÄÑàfl hóÑJ »àdG á≤£æŸG ‘ óà  ÜO
C’G ádhO

 »YÉªàL’G  Éæ«Yh  ‘  πH  ,Ö°ùëa  áØ°ù∏ØdGh  º∏©dGh  jQÉàdG  ‘  πNó«d  ’  ƒªæj  ¬`̀fEG

 ∑ƒ∏ŸGh ¿ƒ°ùjó≤dG ’EG √ôª©j ’ áÁó≤dG Qƒ°ü©dG ‘ »µ«°SÓµdG ÜO
C’G ¿Éc ó≤d z kÉ°†jCG

 á«°üî°T Aƒ°Vh ,¿ƒHò©àjh ¿ƒ qÑëj øjòdG  ¢SÉædG  ≈∏Y kGAƒ°V »≤∏j øµj ⁄h ,∫É£H
C’Gh

 È©j …òdG øØdG ⁄ÉY ∂dòch ,á q«ØN ¿ÉcQCG ¤EG òØæjh ,™°ShCG áMÉ°ùe ¥ƒa §°ùÑæj ¿É°ùf E’G

 ⁄É©∏d ¿É°ùf E’G hõZ ≈∏Y øØdG ∫ój Gògh ,áØ°ûàµe ÒZ º«dÉbCG ¤EG ¬eƒîJ óÁh ,√OhóM

.∫Éª÷G RƒeôH

 ¿ÉæØdÉa ,PÉ°T ÒZ ¬æµdh ,ójôa πµ°T ‘ áeÉ©dG ∞WGƒ©dG øY qÈ©j º«¶©dG øØdG ¿EG

 ‘  ΩÉé°ùf’G  øY  åëÑj  ¿ÉæØdG  ,AÉ«°T C’G  ‘  IóMƒdG  Öd  øY  ¿ÉãëÑj  ÉªgÓc  ,⁄É©dGh

 É¡«dEG ô¶æj Iôé°ûdG ¤EG ô¶æj ÚM ¿ÉæØdGh ,É¡«a ¿ƒfÉ≤dG øY ⁄É©dG åëÑj Éªc ,AÉ«°T
C’G

.∞ qæ°üjh ºª©j …òdG äÉÑædG ⁄ÉY É¡«dEG ô¶æj Éªc ’ ,Iójôa É¡fCG ≈∏Y

❁    ❁    ❁
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 ‘  ¬dh  ,Úà°ùdG  ájô©°ûdG  ¬JÉØdDƒe  OóY  ≠∏Hh  ,ó«°TÉf C’G  ±’BG  QƒZÉW Éæd  ∑ôJ  ó≤d

 øe É¡ª¶©e π≤f ,≈°ü– ’ äÉjôcPh äÉ¶Yh ä’É≤eh ƒëHh äÉjGhQh ¢ü°üb ÌædG

 ‘ √ó  …òdG ™FGôdG A»°ûdGh ,á«Hô©dG á¨∏dG ¤EG  É¡°†©Hh äÉ¨∏dG ôFÉ°S ¤EG  á«dÉ¨æÑdG

 ¥ƒ∏îŸGh ≥dÉÿG ÚH ™°SÉ°ûdG ¥ôØdGh ,¬ qHQ ΩÉeCG ¿É°ùf E’G ôjƒ°üJ ¬àdhÉfi ƒg QƒZÉW ô©°T

 ‘ É¡à«ªgCG IôµØdG ∂∏àdh ,á¡L øe Éª¡æ«H áØ∏µdG ΩóYh Öjô¨dG ÜQÉ≤àdGh á¡L øe

 ‘ ¿É°ùf E’G QƒZÉW ôcòj{ ¢ù«°ùfôa ¿ƒÁQ åMÉÑdG ∫ƒ≤j ∫ÉéŸG Gòg ‘ ..óæ¡dG áØ°ù∏a

 ,≥dÉÿG ój ‘ Ö°ü≤dG øe Ò¨°U …ÉæHh ,™jöùdG öùµ∏d á∏HÉb á≤«bO ¢SCÉµH ¬¡Ñ°û«a √ô©°T

 IÉ«M Éªg CÓÁ ¿CG G OGQCG GPEG Éª¡fCÉ°T Èµj ,…ÉædG ∂dPh ¢SCÉµdG √òg ¿CG iôj ôYÉ°ûdG øµdh

 Ühòj  OÉµjh  , ¡àÑjh  ¿É°ùf E’G  Ö∏b  ™°ùàj  Ú◊G ∂dP  ‘ ..ájóHCG  ≈≤«°Sƒeh  ,IOóéàe

.z≥dÉÿG Éª¡Ø–CG É‡ ÌcCG É«≤∏àJ ¿CG ≈∏Y ÚJQOÉb √Gój Ñ°üJh , kÉMôa

 IÉ«◊G Éªa ,AÉæ¨dG ≈∏Y ¬JQób ƒg ,¬ qHôH ¿É°ùf E’G π°üj …òdG ÖÑ°ùdG ¿CG QƒZÉW iôjh

 øeh á©«Ñ£dG øe ó©°üj …òdG ó«°ûædG Gòg ’EG ìôah ¿õM hCG AÉNQh Ió°T øe É¡H Éeh

 ¬eÉ≤eh  ¬°ùØf  ¬«°ùæ«a  »æ¨ŸG  Ö∏b  ¬d  ∏àîj  …ò`̀dG  Üô£dGh  ∫Éª÷G  øeh  äÉæFÉµdG

 ¤EG  Ée  kÉÄ«°T  ¬Hô≤jh  √ó°ûæj  …òdG  ô©°ûdGh  ,¬HôH  ¬£HôJ  ábGó°U  ¿CG  ∑Qó«a  ,»≤«≤◊G

.⁄É©dG ‘ QƒædG ™«°ûjh ,AÉª°ùdG øe ≥aóàJ »àdG á°VÉ«ØdG ≈≤«°SƒŸG

 kGÒãc √ó h ,IOhó`̀fi QÉµaCG  ∫ƒM ¿É«M C’G øe Òãc ‘ Qhój QƒZÉW ó  √ô©°T ‘

 ¤EG ìƒªWh ä’É©ØfGh ,∫ƒ«eh áLõeCG øe ¬∏ª°ûJ Éeh ¬à«°üî°T π«∏– ≈∏Y ∞µ©j Ée

 ,√ôµØd á£fi πc óæYh ,á¶◊ πc ‘ ƒgh ,π`̀eCGh  ¢SƒÑYh ,¥Gö``TEGh  §î°Sh  ,∫Éª÷G

 ∫Éª÷G ¤EG  √ó°TÒdh ,¬«YÉ°ùe ≥«≤– ≈∏Y √óYÉ°ù«dh ,¬d  ™ª°ù«d ≥dÉÿG ¤EG  ¬Lƒàj

.IÉ«◊G ‘h ô©°ûdG ‘ ∫ÉªµdGh

 É¡Ñbôj ,∫Éª÷G IOóéàe áMƒd{ ¬d áÑ°ùædÉH »gh ,√óFÉ°üb ‘ ìƒØJh ƒgõJ á©«Ñ£dG

 ,¿GƒdCGh ÉÑ°UCG ∫Éª©à°SG ¿hO ≈≤«°Sƒeh Úë∏Jh º«fÎH É¡æY °üØj ºK ,¬eÉ¡dEG QÉ¶æÃ
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 π¶dGh Aƒ°†dG äÉcôMh ,ÉgQƒ¡°T πH ,áæ°ùdG ∫ƒ°üa ¬°SGƒMh ôYÉ°ûdG ¢ùØf ‘ äô qKCG óbh

 »°ùfôØdG  ô©°ûdG  ‘  Égó  É‡ ,á©FGQ  äÉ¡«Ñ°ûàH  á©«Ñ£∏d  øjój  ƒgh  ,AÉ`̀ŸGh  jôdGh

.z»°ùfÉehôdG

 Òæj  √G a  ,»YÉªàL’G  iƒàëŸG  äGP  á«©bGƒdG  QÉµa C’ÉH  QƒZÉW  QÉ©°TCG  ä CÓàeG  óbh

 √Oƒ≤j ¬fEG ,¢ùeGódG π«∏dG áªàY ‘h ,É¡ªà©eh IÉ«◊G º°†N ‘ ¬FÉàdG ¿É°ùf EÓd ≥jô£dG

 …ODƒj  ∂dòH  ƒgh  ,ÉgÉ qæªàj  »àdG  Iójó÷G  IÉ«◊G  ¤EGh  ,…ƒ°ùdG  ≥jô£dG  ¤EG  √ój  øe

:ádÉ°SQ

™bGƒdG ⁄ÉY ¤EG ≥jô£dG ±ôYCG ’ ÉfCG{

™FÉ÷Gh Ò≤ØdGh ,ÜÉ«ãdG Q ∑Éæg ΩGOÉe

..ÒãµdG ¬d Ω qóbCG ¿CG »∏Y

πª©dG ¿Éµe ΩÓµdG òNCÉj ¿CG ™«£à°ùj ’ ¬fEG

z√AGóf ™ª°SCG ÉeóæY √ƒëf kÉehO ´öSCG »æfEG

 ä’ÉØàMG ,QƒZÉW OÓ«Ÿ ájƒÄŸG  iôcòdÉH zƒµ°ùfƒ«dG{  áª¶æe â°Sôc ,1961 ΩÉY ‘

 áYõ`ædG ÖMÉ°Uh »HôŸGh ôYÉ°ûdG Gò¡d /150/ iôcòdÉH ∫ÉØàMÓd ó©à°ùJ »gÉgh ,IójóY

 π£j ,Éææ«H kÉ q«M √Gôf ∫Gõf’ Éæf
CÉch ,áÑfih Qƒf øe kÉYƒÑæj ¬ª°SG π¶«°S …òdG ,á«fÉ°ùf E’G

 ÒÿG øe âbh πc ‘ ¢ùª°ûdG ¬dòÑJ ÉŸ kÉaOGôe Ñ°UCGh ,(GQóæHGQ) ¢ùª°ûdÉc kÉböûe Éæ«∏Y

 .…óeöS ∫ÉªL øe á©«Ñ£dG ≈∏Y ÉgQƒf ‘ ¬ëØ°ùJ Éeh ,ácÈdGh

¥µ
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............................... ار الÎب ض ة ل د ض�س الن الأ

................................................. الدما وو الذا

.................... ا ي ع ا و فية.. اإVضا رو العا ن�ضيا ا

................................. Ñع ن�ضا والÑ  لغا ال الإ

.................................. نية غا ال Î وبنا ال ا

.................................................. ض ا الرو ض ال

ة.................................................. ة م£را Rا ر

......................... Uعا ب العرب ا يا  الأ يا ا ربا

......................... ر  الÑي والعا ا الف ر وال� ا

................................ انية ل  ا اأندل�ضي م اأUض

........................................... عار احل�ضارا ة  ر ن

...................... � العرب �ضة  ا ن ة ل ر فية الف ا

...................... ر ر الراب ال د ال الن�س وا  ن

................................... ة مر ض ة  ا ر  م Rوا الأ

....... ين�ض والروما د ال ة  الع ر ة ال�ض بي العÑا

...................................... �ضي ا ال�ضيد ا �ض£   اأ ف

........................................... ية �ضي ار ا ض   م

امل احل�ضارا ....................................................

فة ضعد و .  اأ

ضا ال مر Ñال  . اإ

ال �ضا ا  .

ض Ñد الÑا 

ة اأبي�س . م ة:  ر

را ي  د   .

ل R د فا  .

ا  ض ضار  ة: ب ر

ا ض ر ض . مار 

ة د 

ا  R

�ض  Uد الناÑ

مرا ف£

يل ا ض . فارو اإ

دا يل ا  .

ضاب  R ب  الأ

ض د فا م

او را ال د  اأ
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امني القت�صادي������ة للÎبية ودورها يف عملي������ة التنمية fiور صامني القت�صادي������ة للÎبية ودورها يف عملي������ة التنمية fiور صامني القت�صادي������ة للÎبية ودورها يف عملي������ة التنمية fiور  صكل������ت امل�صكل������ت امل� كل������ت امل�صكل������ت امل�ص ص�ص�

البحو والتق�صيات القت�صادية ا÷ادة منذ بداية الن�صف الثاين من القرن 

اع ع�رص. وياع ع�رص. وياأتي هذا الهتمام تعبرياً عن العالقة ا÷وهرية املتنامية بوتاFر  ع ع�رص. ويصع ع�رص. ويص صالتا�صالتا�

اارعة ما بني الÎبي������ة والقت�صاد، حيث تاارعة ما بني الÎبي������ة والقت�صاد، حيث تاأخذ هذ√ العالقة �صورة معقدة  ارعة ما بني الÎبي������ة والقت�صاد، حيث تصارعة ما بني الÎبي������ة والقت�صاد، حيث تص صمت�صمت�

ي بالÎبوي. صي بالÎبوي. صي بالÎبوي.  صيا�صيا� يا�صيا�ص صابك فيها املعريف بالقت�صادي وال�صابك فيها املعريف بالقت�صادي وال� ابك فيها املعريف بالقت�صادي وال�صابك فيها املعريف بالقت�صادي وال�ص صم������ن التفاعالت التي يت�صم������ن التفاعالت التي يت�

و¥ العمل قدÁة قدم التاري صو¥ العمل قدÁة قدم التاري صو¥ العمل قدÁة قدم التاري  صن هذ√ العالقة بني التعليم و�صن هذ√ العالقة بني التعليم و� ك فيه صك فيه صك فيه اأ صومما ل�صومما ل�

. امعة ال ر  ض امع   Pا ض با واأ ❁❁

ò

ار  ض ة ل د ض�س الن الأ

Ñال ال س ا ال الÑأ س ا ال الÑاأ س ا أ ال الÑالÎب  ر س ا أ ال الÑالÎب  ر س ا ال الÑأ س ا ال الÑاأ س ا أ ال الÑالÎب  ر س ا ال الÑاأ س ا أ

فة فةضعد و ضعد و .  ا.  اأ

❁
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والجتماعية  القت�صادي������ة  التحولت  ولكن 

انية دفعت صانية دفعت صانية دفعت  صن�صن� هدتها املéتمع������ات اصهدتها املéتمع������ات اصهدتها املéتمع������ات الإ صالت������ي �صالت������ي �

إىل مرتبة ال�صدارة اإذ حتولت  إىل مرتبة ال�صدارة  صابه������ذ√ امل�صابه������ذ√ امل�صاألة اإ

ات صات صات  ص�ص� �ص�ص ص�ص� �و�وؤ وىل موىل م ات التعليمية والÎبوية صات التعليمية والÎبوية صات التعليمية والÎبوية اإ ص�ص� �ص�ص ص�ص� �و�وؤ واملوامل

اإنتاجية باملعنى الدقي������ق للكلمة. واأ�صبحت 

مة  ن هذ√ الأ

هلة وهلة وؤهلة  ونت������اج القوى الجتماعية املونت������اج القوى الجتماعية امل امعنية بامعنية باإ

ة flتلف الوXاFف واملهن صة flتلف الوXاFف واملهن صة flتلف الوXاFف واملهن  صعلميا وفنيا ملمار�صعلميا وفنيا ملمار�

يف احلياة الجتماعية.

ية م������ا قبل احلداثة  يف املراحل التاري

ة صة صة  صوالتنوير واملéتمع ال�صناعي، كانت املدر�صوالتنوير واملéتمع ال�صناعي، كانت املدر�

خالقية والثقافية  معنية بتنمية ا÷وانب الأ

ول، وكان������ت  بيه������ا بالدرج������ة اصبيه������ا بالدرج������ة اصبيه������ا بالدرج������ة الأ صل������دى منت�صل������دى منت�

��ني واملفكرين تتمحور حول ���ني واملفكرين تتمحور حول ���ني واملفكرين تتمحور حول  �اهتمامات املرب����اهتمامات املرب���

اتاتاأ�صيل القيم الدينية وبناA الثقافة الروحية 

يف العملي������ة الÎبوية والتعليم������ة. ومع بداية 

الث������ورة ال�صناعي������ة يف الن�ص������ف الثاين من 

أ البعد القت�صادي  ع ع�رص ب������دصع ع�رص ب������دصع ع�رص ب������دا صالق������رن التا�صالق������رن التا�

ه صه صه  صات التعليمية يفر�ض نف�صات التعليمية يفر�ض نف� ات التعليمية يفر�ض نف�صات التعليمية يفر�ض نف�ص ص�ص� �ص�ص ص�ص� �و�وؤ وة واملوة وامل ة واملصة واملص صللمدر�صللمدر�

بق������وة يف جمال الÎبية احلديثة، وذلك حتت 

ما› الكبري، صما› الكبري، صما› الكبري،  ص�ص� أ اثري التطور ال�صناع������ي الراثري التطور ال�صناع������ي الرا اتاتاأ

ايا صايا صايا  ص التعليم والق�ص التعليم والق� نيلة العالقة بنيلة العالقة بني صات م�صات م�صاأ أ وبدا

ية صية صية  صها بق������وة،  كق�صها بق������وة،  كق� ها بق������وة،  كق�صها بق������وة،  كق�ص صالقت�صادي������ة تطرì نف�صالقت�صادي������ة تطرì نف�

ي������ة يف ه������ذ√ املرحل������ة، صي������ة يف ه������ذ√ املرحل������ة، صي������ة يف ه������ذ√ املرحل������ة،  صيا�صيا� يا�صيا�ص صاجتماعي������ة و�صاجتماعي������ة و�

افافاأخ������ذت مكانها يف عمق ا÷������دل الفكري 

تويات صتويات صتويات  ص������ي الداF������ر يف flتل������ف امل�ص������ي الداF������ر يف flتل������ف امل� ������ي الداF������ر يف flتل������ف امل�ص������ي الداF������ر يف flتل������ف امل�ص صيا�صيا� يا�صيا�ص صوال�صوال�

الوطني������ة والقومي������ة يف flتل������ف البل������دان 

ال�صناعية.وب������داأت املدر�صة تتحول تدريéيا 

ام  أ�صمالي������ة يف خدم������ة الن اإىل موؤ�ص�ص������ة را

أ�صم������ا›، واأ�صبحت معنية  القت�ص������ادي الرا

أ�صم������ال ب�رصي يوX������ف يف خدمة  باإنت������اج را

أ�صمالية  احلاج������ات املتنامية لل�صناع������ة الرا

ام تربوي  النا�صÄ������ة، وخ�صعت تدريéي������ا لن

أ�صمالية مبا ينطوي  ام ال�صو¥ الرا يهتدي بن

عليه م������ن قوانني العر�������ض والطلب والرب 

والعاF������دات وال�صتثم������ارات والتوXيف������ات. 

وتاأ�صي�ص������ا على ذلك اأخذت املدر�صة �صورتها 

أ�صمالية وحتول������ت اإىل ت�صميم برجوازي  الرا

�صالحات  أ�صما›، يتطور وفق ن�صق من الإ را

والتعدي������الت التي تواك������ب متطلبات احلياة 

اهاتها.  أ�صمالية ا÷ديدة وا الرا

وم������ن اأج������ل تق������دË �ص������ورة وا�صح������ة 

للتح������ولت الجتماعية التي اأثرت يف Xهور 

البعد القت�صادي للÎبية وتنامي اأهمية راأ�ض 

املال الب�رصي وتوXيفاته القت�صادية، Áكن 

التميي������õ بني ث������ال مراحل م������ن م�صتويات 

������ام  بالن عالقت������ه  يف  الÎب������وي  التط������ور 

أ�صمالية ا÷ديدة:  القت�صادي للرا

وىل، متs تاأ�صي�ض املدر�صة  يف املرحل������ة الأ

أيديولوجي������ة �ص������د  داA اأدوار ا الÈجوازي������ة لأ

الي�صارية  والنõع������ات  قطاع������ي  الإ ������ام  الن

املتنامي������ة يف اBن واح������د. فتحول������ت املدر�صة 

أيديولوجية  أداة ا بطريقة خفية flادعة اإىل ا

من اأجل فر�ض هيمنة الثقافة الÈجوازية يف 
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نتاج، فكانت املدر�صة  جمال العمل واحلياة والإ

يف ه������ذ√ املرحل������ة مطالبة ببن������اA »مواطنني 

الÈجوازية،  خ������ال¥  الأ يتمثل������ون  �صاحلني« 

ويقاوم������ون احتمال وجود ثقاف������ات م�صادة 

أ�صمالية. للثقافة الرا

ه������د اإىل املدر�صة  oويف املرحل������ة الثانية، ع

أ�صما› بالي������د العاملة  ������ام الرا بتõوي������د الن

املوؤهلة علمي������ا وبناA الكف������اAات واÈÿات 

العلمية ال�رصورية من اأجل تطوير ال�صناعة 

أ�صمالي������ة. و⁄ تع������د  وتنمي������ة املوؤ�ص�ص������ات الرا

وXيفة املدر�صة يف هذ√ املرحلة قا�رصة على 

بث القي������م الÈجوازية ب������ل اأ�صبحت معنية 

باإنتاج راأ�ض مال ب�������رصي على �صورة معار± 

علمي������ة وخÈات �رصورية م������ن اأجل العملية 

نتاجية.  الإ

ويف املرحلة الثالثة، ب������داأت عملية دم 

نتاجية، وحتويلها اإىل  املدر�صة يف العملية الإ

بعéلة  أ�صمالية، ترتب������ط جوهرياً  موؤ�ص�صة را

أ�صم������ا› وال�صناعي، حيث اأطلق  نتاج الرا الإ

أ�صما› فعاليات������ه الكÈى لدم  ������ام الرا الن

املدر�ص������ة كلياً يف ن�ص������ق احلي������اة الوXيفية 

أ�صما› ال�صناعي وذلك لتلبية  للمéتم������ع الرا

نتاجية وال�صتهالكية. وتاأ�صي�صاً  احتياجاته الإ

على هذ√ ال�ص������ورة ب������داأت املدر�صة تتحول 

أ�صمالية بوXاFفها وبنيتها  فعليا اإىل موؤ�ص�صة را

واأدوارها الÎبوية، وهذا ما Áكننا اأن نطلق 

أ�صملة املدر�صة«. عليه »را

أ�صما›  ام القت�صادي الرا لقد  الن

ا÷دي������د يف حتويل������ه املدر�ص������ة اإىل موؤ�ص�صة 

أ�صمالية  أداA اأدوار را أنا�ض قادرين على ا نتاج ا لإ

أ�صما›، و  ام الرا ت�صويقية يف خدمة الن

اأي�صاً يف توXيف الÎيبة باإنتاج طبقة عمالية 

ام  بروليتارية قادرة على الوفاA مبتطلبات الن

 Èاحاً اأك أ�صم������ا› واحتياجاته، وحقق  الرا

يف اإعداد وتاأهيل طبقة من اÈÿاA والفنيني 

والعلماA لتعõيõ م�ص������ار التطور القت�صادي 

أ�صمالية ذاتها. وباخت�صار �صديد ا�صتطاع  للرا

أ�صما› اإخ�ص������اع املدر�صة ملنطق  ������ام الرا الن

هت  أ�صم������ال وقوانين������ه القت�صادية، وا الرا

املدر�ص������ة يف �صورتها ا÷دي������دة اإىل اإعداد 

أ�صمالية  جيال وفقاً ملتطلب������ات احلياة الرا الأ

نتاج طبقة عاملة  واأ�صبح������ت بوتقة حقيقة لإ

مõودة  بالق������درة على اإعادة اإنتاج نف�صها يف 

أ�صمالية املعا�رصة.  دورة احلياة الرا

وتاأ�صي�ص������ا على هذ√ ال�ص������ورة ا÷ديدة 

أ  للمدر�صة والروؤية امل�صتحدثة لوXيفتها، بدا

الباحث������ون من كل حدب و�ص������وب يتناولونها 

رون  بو�صفها منتéا لراأ�ض املال الب�رصي، وين

اإليه������ا م������ن خ������الل وXيفته������ا القت�صادية. 

ويف X������ل هذا التن������اول القت�صادي ا÷ديد 

وفقاً  للمدر�ص������ة بينت الدرا�ص������ات ا÷ارية 

لهذ√ املنهéية ا÷ديدة اأن تراكم راأ�ض املال 

ي�صاه������م   )Human Capital( الب�������رصي 
على قدم امل�صاواة م������ع راأ�ض املال الفيõياFي 
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يف عملية النم������و القت�صادي باملعنى الوا�صع 

والدقيق للكلمة. وتاأ�صي�صاً على هذا الت�صور 

د الي������وم باأن البل������دان املتقدمة تركõ يف 

�صيا�صاتها القت�صادية على اأهمية راأ�ض املال 

أولوية ك������Èى يف الÈام  الب�رصي وتعطي������ه ا

التنموي������ة القت�صادي������ة البعي������دة والق�صرية 

املدى. 

همية الك������Èى املتõايدة التي  ������راً لالأ ون

������ى به������ا القط������اع الÎب������وي ازدهرت  يح

بحا الت������ي تتناول العالقة  الدرا�ص������ات والأ

ب������ني الÎبية والقت�صاد،  �صكالية املعقدة  الإ

ول�صيم������ا ال������دور القت�ص������ادي للÎبي������ة يف 

flتلف اأوجه احلياة الجتماعية، و�صكل هذا 

املو�ص������وع حقاًل خ�صب������اً اأدى اإىل تطور كبري 

بحا  يف عل������م اقت�صاديات الÎبي������ة ويف الأ

مة  ن ا÷ارية حول الق�صايا القت�صادية لالأ

الÎبوية. ويف Xل هذا التو�صع الكبري للبحث 

والتق�صي، ا�صتطاع الباحثون يف هذا امليدان 

ريات اقت�صادي������ة منهéية جديدة  اإب������داع ن

ذات طابع �صم������و› متطورة يف قدرتها على 

تناول الق�صايا القت�صادية للÎبية.

ضة:  الية الدرا ض 1- اإ

تاأخ������ذ العالقة بني الÎبي������ة والقت�صاد 

�صكالية التي  �صورة معقدة من التفاعالت الإ

خر، وترت�صم هذ√  Bتتعلق بتاأثري كل منهما يف ال

العالق������ة يف �صبكة من املتغريات القت�صادية 

كال�صتثم������ار،  القت�صادي������ة،  والقوان������ني 

نتاج، والكفاAة،  والتوXيف، والعاF������دات، والإ

������راً لتعدد هذ√  أ�������ض املال الب�������رصي. ون ورا

املتغريات تتقاطع الدرا�صات ا÷ارية يف هذا 

املي������دان اأحياناً، وتتناق�������ض نتاéFها اأحيانا 

اأخرى، يف م�صار ا�صتك�صا± البعد القت�صادي 

للتعلي������م والبعد الÎب������وي لالقت�صاد. فاأهل 

تõلون التعليم والÎبية يف �صورة  القت�صاد ي

اقت�صادية، ويعممون ت�صوراتهم القت�صادية 

ه������ذ√ اإىل احلد ال������ذي اأ�صبح������ت فيه هذ√ 

ال�ص������ورة م�رصوعة يف احلق������ل الÎبوي، بني 

عدد كبري من املربني واملثقفني وال�صيا�صيني، 

������ر اإىل املدر�صة من  الذي������ن جنحوا بقوة للن

زاوية قدرتها على التفاعل يف عا⁄ القت�صاد، 

وم������ن خالل قدرتها عل������ى التاأثري يف احلياة 

القت�صادية لطالبها من جهة، وللمéتمع يف 

�صورته ال�صاملة من جهة اأخرى. 

فاملدر�صة واملوؤ�ص�صات املدر�صية اأ�صبحت 

أ�صبه باملوؤ�ص�ص������ات القت�صادية، تفعل  الي������وم ا

فعلها يف عملية اإنتاج راأ�ض مال ب�رصي يتé�صد 

فراد الذين يرتادونها وينت�صبون اإليها. 
يف الأ

ومن اأجل بناA راأ�ض املال الب�رصي املطلوب فاإن 

هذ√ املوؤ�ص�صات الÎبوي������ة حتتاج اإىل نفقات 

فراد  وتوXيفات مالية كبرية على م�صتوى الأ

واملéتمع، وهذ√ التوXيفات املالية يف جمال 

اإعداد راأ�ض املال الب�رصي �صتوؤول اإىل عاFدات 

فراد واملéتم������ع ق�رص الõمن  اقت�صادي������ة لالأ

نتاج  أم ط������ال. ويف دورة العالقة م������ا بني الإ ا
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والتوXي������ف وال�صتثمار تق������ع اإ�صكالية هذ√ 

�صكالية Áكن  الدرا�صة. ومن �صلب ه������ذ√ الإ

�صا�صي������ني اللذين  طرì هذي������ن ال�صوؤالني الأ

ي�صكالن fiور العمل يف هذ√ الدرا�صة: 

أ�������ض املال الب�رصي الذي  1 كيف يوؤثر را

فراد ع������È التعلي������م يف م�صتويات  حقق������ه الأ

دخوله������م القت�صادي������ة يف امل�صتقبل. وكيف 

يÎج������م راأ�ض املال الب�رصي نف�صه يف عاFدات 

اقت�صادية على �ص������ورة اأجور ودخول فردية 

فراد املهنية والوXيفية  يف حياة الأ

أ�ض امل������ال الب�رصي يف  2 م������ا عاFدات را

امل�صتوى الجتماعي للمéتمع هل يوؤثر راأ�ض 

املال الب�رصي يف النا القومي للدول وكيف 

يوؤثر يف حياة املéتمع وتقدمه القت�صادي 

����ال  ا �����س  ل�����راأ ال�����Îب�����  �����ا  ن����� الإ  -

 : Ñال

وىل ملفهوم راأ�ض  ارت�صم������ت البداي������ات الأ

امل������ال الب�������رصي بو�صف������ه منتé������ا تربويا يف 

Bدم �صميث Adam Smith موؤ�ص�ض  كتابات ا
ول�صيما 

 )1(
القت�صاد ال�صيا�ص������ي الكال�صيكي

 �e Wealth ·يف موؤلفه ال�صهري ثروة الأ
of Nations ال������ذي ن�رص �صنة 1776، حيث 
يبني فيه اأهمية التعليم كعن�رص فعال وحيوي 

لتحقيق ا�صتقرار املéتمع اقت�صادياً و�صيا�صياً 

واجتماعيا. ويف ه������ذا الكتاب يقدم �صميث 

موازنة دقيق������ة حل�صاب للعالق������ة بني راأ�ض 

أ�ض امل������ال الب�رصي وتاأثري  املال الفيõياFي ورا

ر  كل منهما يف تقدم الأ· وازدهارها، فين

اإىل الÎبي������ة بو�صفها ا�صتثمارا يف راأ�ض املال 

مكاني������ات الهاFلة للتعليم  الب�رصي، ويبني الإ

يف اإثراA اقت�ص������اد الأ· وتقدمها. وتنطوي 

أ�صا�صيتني:  رية �صميث هذ√ على فكرتني ا ن

وىل يف تاأكيد اأهمية التعليم ودور√  تتمث������ل الأ

الكب������ري يف حتدي������د م�صت������وى دخ������ل الفرد 

واإنتاجيته، وتتمثل الثانية يف ا�صتق�صاA تاأثري 

������ام التعليمي كمنت لراأ�ض املال الب�رصي  الن

. Zالباً ما 
)2(
ام القت�صادي للدول������ة يف الن

ن�صان املتعلم  Bدم �صمي������ث يوازن ب������ني الإ كان ا

ل������ة الثمين������ة »اإذ Áكن – كم������ا يقول   Bوال
ن�صان املتعل������م الذي ي�صغل وXيفة  مقارنة الإ

ة  تتطل������ب مه������ارة وبراعة هاFل������ة باBلة باه

را ملا بذله من جهود كبرية  الثم������ن، وذلك ن

مكثفة عÈ زمن طويل يف التعلم والكت�صاب 

 √Aأدا والعم������ل الذي يتعل������م الرجل املتعل������م ا

باإجرة تفو¥ اإج������رة العامل العادي �صيعو�صه 

ع������ن تكلفة تعليمه وبالتا› ف������اإن الفر¥ بني 

العامل املاهر والعامل العادي يقوم على هذا 

. ويوجد هنا �صبه اإجماع على اأن 
)3(
أ« املبدا

�صارة اإىل اأهمية  �صميث �صبق معا�رصيه يف الإ

راأ�ض املال الب�������رصي ودور√ الكبري يف الدخل 

 
)4(
القت�صادي القومي.

ويف الق������رن التا�صع ع�������رص يطالعنا كارل 

مارك�ض Karl Marx )1867( يف كتابه »راأ�ض 
ومة من الت�صورات ا÷ديدة حول  املال« مبن
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راأ�ض املال بتéليات������ه القت�صادية والب�رصية، 

ريته القت�صادية  حيث Áيõ مارك�������ض يف ن

بني العمل الب�صيط )Zري املوؤهل( وبني العمل 

املعقد ال������ذي يرتب������ط باÈ������ÿة والتاأهيل، 

واأكد الف������وار¥ الكبرية يف اإنتاجية كل منهما 

وفاعليته، ويبني يف ه������ذا ال�صيا¥، باأن راأ�ض 

املال الب�رصي يت�ص������كل وفق متغريات م�صتوى 

التح�صيل املدر�ص������ي والتاأهيل والوقت الذي 

فراد على مقاعد الدرا�صة للتعلم  يق�صيه الأ

والكت�ص������اب. ويعد مارك�������ض اأول من تناول 

العمليات التي يتم مبوجبها اإنتاج راأ�ض املال 

نتاج القت�صادي  الب�رصي ودور√ يف عملية الإ

والجتماعي. 

وتبدو اأفكار مارك�������ض حول العالقة بني 

القت�صاد والÎبية �رصيحة عندما تعر�ض يف 

 Critique du وت������هZ كتاب������ه »نقد برنام
أث������ري  تا اإىل   »programme de Gotha
�������رصة يف عملية  و�ص������اع القت�صادي������ة لالأ الأ

التمدر�ض والتح�صيل يف املدر�صة لبناA راأ�ض 

 Le »املال الب�رصي، وبني يف كتابه »راأ�ض املال
Capital اأهمية العالقات القاFمة بني راأ�ض 
املال الب�رصي املتمث������ل يف الكفاAات العلمية 

واملهارات ل������دى العمال ومدى تاأثري ذلك يف 

 
)5(
اإنتاج ف�صل القيمة.

ألفريد مار�صال  ويف هذا امل�صار، يوؤك������د ا

1924( هذ√  1842( Alfred Marshall
ال�صورة، وذلك عندما يتحد عن راأ�ض املال 

نتاج القت�صادي.  الب�رصي وعالقته بعملية الإ

وه������و يف هذا اÿ�صو�ض يرى باأن ال�صتثمار 

نتاج يف  يف الÎبية يوؤدي اإىل تعاXم عملية الإ

املéتمع حيث تعم الفاFدة على عموم احلياة 

 A. Marshal الجتماعية. ويعد مار�صال
أ�صاروا اإىل  أواF������ل القت�صاديني الذي������ن ا من ا

القيم������ة القت�صادية للتعليم عندما اأكد على 

أ�صمالية قيمة  أنواع ال�صتثمارات الرا أك ا »اأن ا

م������ا ي�صتثمر يف الب�رص«. وبني يف هذا ال�صيا¥ 

لة وبني  Bالفرو¥ الكبرية بني ال�صتثمار يف ال

ال�صتثم������ار يف الب�رص حيث يق������ول: »العامل 

يبيع عمله ولكنه يبقى هو نف�صه ملكا لنف�صه، 

أولÄك الذين يتحمل������ون نفقات تن�صÄته  أم������ا ا ا

جرة  وتعليم������ه فال ي�صÎدون اإل القليل من الأ

الت������ي تدفع له مقابل خدمات������ه يف ال�صنوات 

 
)6(
الالحقة«.

وقد تكاثف������ت الدرا�صات الت������ي تناولت 

أ�ض امل������ال الب�رصي عقب احل������رب العاملية  را

الثاني������ة، وبالتحديد يف نهاي������ة اÿم�صينات 

أواF������ل ال�صتين������ات م������ن الق������رن الع�رصين  وا

 1957 R.Solow على ي������د روبرت �صول������و
 1963 T.W.Schultz õ������وثي������ودور �صولت
 ،1964  G.S.Becker بيك������ر  وج������اري 
وديني�صون E.Dension 1962 وهاربي�صون 
 Jacob 1964 وجاكوب مان�رص Haribson
رية راأ�ض  أ�ص�صوا لن Mincer وهم الذي������ن ا



…öûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ …وHÎdG QÉªãà°SÓd ájóقædG ¢ù°S C’G

262011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

امل������ال الب�رصي Capital humain ب�صورة 
)7(
علمية.

ري������ة جوهريا باأن راأ�ض  وتفيد هذ√ الن

املال الب�رصي املتé�صد يف اÈÿات واملعار± 

املكت�صبة عÈ املوؤ�ص�صات الÎبوية والتعليمية 

فراد، وÁكنهم  يعمل على زي������ادة اإنتاجية الأ

من زيادة دخولهم القت�صادية. وبعبارة اأخرى 

أ�صمالً  ف������اإن اÈ������ÿات والكفاAات ت�ص������كل را

فراد الذين  Zري جم�صد، ولكن������ه مكتنõ يف الأ

Áتلكون هذ√ اÈ������ÿات واملعار±، واأطلقوا 

أ�صمال  أ�صمال الرا على هذ√ ال�صيغة م������ن الرا

الب�رصي. وتقوم فكرة راأ�ض املال الب�رصي على 

ن�صان  الفÎا�ض باأن ال�صتثم������ار يف تعليم الإ

يõيد يف فعالية اإنتاجهم القت�صادي، وي�صكل 

منطلقا لعملية النمو القت�صادي للدولة مثله 

مث������ل امل�صادر الطبيعي������ة كاملناجم وامل�صانع 

وامل������وارد املعدنية. وعلى ذلك فاإن القرارات 

 Èب اأن تعتéالت������ي تت�صل با�صتثمار التعليم ي

قرارات اقت�صادي������ة تقوم على مفهوم معدل 

 Rate of( ع������ات املادي������ة أو املر العاF������د ا
أ�ض  return( لال�صتثم������ار القت�صادي يف را

املال الب�رصي.

 وعل������ى وق������ع ه������ذا الت�ص������ور ا÷ديد 

أ املفك������رون يرون  أ�������ض املال الب�������رصي، بدا لرا

أنه������ا ا�صتثمار يف راأ�ض املال  يف الÎبية على ا

فراد يح������ددون الفÎة الõمنية  الب�رصي: فالأ

لدرا�صته������م ون������وع الدرا�صة الت������ي يتبعونها 

 Aمكانياته������م القت�صادي������ة ويف �صو وفق������ا لإ

النفقات والفواFد املحتملة. وبناA على هذ√ 

الت�ص������ورات القت�صادية يتحدد الطلب على 

الÎبية وتتنام������ى العرو�ض على تقدÁها يف 

������ام التعليمي  �ص������و¥ العر�ض والطلب; فالن

وفقا لهذ√ املعادلة يق������ع يف قانونية العر�ض 

مكانيات  ثل الإ والطلب القت�صاديني، حيث 

الÎبوي������ة للموؤ�ص�ص������ات املدر�صي������ة املتاح������ة 

ن الواحد للطلب  Bيب يف الéالعر�ض« وت�صت«

�صا�ض،  الÎبوي على التعلي������م. وعلى هذا الأ

ر اإىل التعليم بو�صف������ه عملية اإنتاج  أ ين ب������دا

�صع لقوانني  أ�������ض املال الب�رصي ال������ذي ي لرا

ال�ص������و¥ القت�صادية نف�صها مبا تنطوي عليه 

من عر�ض وطلب وا�صتثمار وتوXيف وفواFد. 

وم������ن هذا املنطل������ق فاإن النفق������ات الÎبوية 

تاأخذ ترجمته������ا يف النتاF املدر�صية كتعبري 

عن ا÷دوى القت�صادية للتوXيف املا› يف 

العملية الÎبوية. 

عمال الهامة  ويف ه������ذ√ املرحلة برزت الأ

 )1958( Mincer الت������ي قدمه������ا مان�������رص
التي وXفها يف بناA ‰اذج اقت�صادية لقيا�ض 

املردود القت�صادي لراأ�ض املال الب�رصي; كما 

أي�صاً اإ�صهامات �صولتõ يف ا�صتك�صا±  Xهرت ا

العالقة بني راأ�ض املال الب�رصي والتنمية على 

وج������ه العموم، وقد ركõ �صولتSchultz õ يف 
يدي املاهرة العاملة  هذا املéال على نوعية الأ

ودوره������ا يف عملي������ة التنمي������ة القت�صادية، 
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وبنى فر�صي������ة قوامها اأن راأ�ض املال الب�رصي 

يلع������ب دوراً كبرياً يف عملي������ة التنمية عندما 

يكون املéتمع نف�صه يف و�صعية تبدل وتغري، 

وعندما يكون التعليم اأي�صا يف طور التéديد 

أف������كار جديدة  من حي������ث قدرته عل������ى بث ا

ومه������ارات متطورة، ول�صيما يف جمال اإعداد 

اليد العاملة يف القط������اع الõراعي حتديداً. 

وقد ب������ني �صولتõ من خ������الل بحوثه العلمية 

نتاج القومي تعود  التي اأجراه������ا اأن زيادة الإ

اإىل التعليم ب�ص������ورة كبرية، وافÎ�ض يف هذا 

أنه كلم������ا مت الرتق������اA بالقوى  اÿ�صو�������ض ا

العامل������ة يف �ص������و¥ العمل تعليمي������ا كلما زاد 

نت������اج القوم������ي العام، ومن ث������م زاد دخل  الإ

الفرد، وحتقق الرفا√ الجتماعي. 

ويف عام 1964 عمل بيكر Becker على 
Bدم �صميث من حيث امل�صاواة  ري������ة ا تاأكيد ن

أ�ض امل������ال الب�رصي وبني  ب������ني ال�صتثمار يف را

أ�ض امل������ال الفيõياFي.  ال�صتثم������ار يف جمال را

وهو يف هذا ال�صيا¥ يعر± راأ�ض املال الب�رصي 

بو�صفه جمموع املواهب واÈÿات والكفاAات 

واملهارات التي Áتلكها الفرد والتي اكت�صبها 

من خالل التعليم �صواA اأكان ذلك يف املدر�صة 

اأو عن طريق اÈÿة يف ميدان العمل. 

ويفÎ�ض بيكر م������ن جهته، اأن ال�صتثمار 

أ�������ض امل������ال الب�������رصي ي������وؤدي اإىل تنمية  يف را

نتاجية الفردية يف �صورة رواتب ومداخيل  الإ

وXيفي������ة مادية، وبالتا› وعن طريق الÎاكم 

فاإن هذا ال�صتثمار يوؤدي اإىل حتقيق التنمية 

القت�صادية. وعلى الف������ور عكف بيكر على 

اإمكانية توXيف مفه������وم راأ�ض املال الب�رصي 

واهر النموذجية  كاأداة لتحلي������ل ن�صق من ال

جور،  يف اقت�صاد العمل )حتديد الرواتب والأ

وحتديد الهرم الوXيفي وفقا مل�صتوى التعليم، 

جور(. وتاأ�صي�صا على  جور، توزيع الأ قاعدة الأ

هذا الت�صور عمل على بناA عدد من النماذج 

فراد القت�صادي  املنهéية لقيا�������ض �صلو الأ

فيما يتعلق بÎاكم راأ�ض املال الب�رصي، وقيا�ض 

تاأثري flتلف ال�صغو• واملتغريات املوؤثرة يف 

فراد مثل: ال�صتعدادات العقلية،  قرارات الأ

والõمن املتاì، والعمر. 

Ben يف ع������ام 1967 قدم بن ب������ورا 
Porath ‰وذجاً يح������دد فيه طبيعة ت�صكل 
أ�������ض امل������ال الب�������رصي ومراح������ل توXيفاته  را

تلفة، وقد بني عÈ هذا النموذج اأن الفرد  امل

عندم������ا يك������ون يف مرحلة ال�صب������اب ي�صتثمر 

أ�صمال������ه الب�رصي كلي������ا يف جمال التعليم  يف را

املدر�صي، ولحقاً يعم������ل على ال�صتثمار يف 

جمال العمل والدرا�صة يف اBن واحد، واأخريا، 

اأي يف مرحل������ة التقاعد، يتوقف عن توXيف 

أ�صمال������ه الب�������رصي كلي������ا. وق������د �صم هذا  را

جور  النموذج بدرا�صة واقعية للعالقة بني الأ

والعمر ودورة احلياة القت�صادية لراأ�ض املال 

 
)8(
الب�رصي.

وقد �صهدت ال�صاحة الفكرية لحقا ‰و 
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الدرا�صات التي تتناول العالقة بني راأ�ض املال 

الب�رصي والنمو القت�صادي. وقد اأجريت هذ√ 

الدرا�صات للتéاوب مع املتطلبات ال�صيا�صية 

ومقت�صيات التنمي������ة الجتماعية على نحو 

متواتر يف flتلف البلدان املتقدمة والنامية. 

هت ال�صيا�صات الÎبوية اإىل التو�صع  وق������د ا

مة التعليم تيمن������ا باأهميته يف عملية  أن يف ا

أث������ر√ الكبري يف عملية  النم������و القت�صادي، وا

التنمية ال�صاملة للحياة الجتماعية. 

مع بداية الثمانينات Xهرت موجة فكرية 

من الت�صكي������ك بالت�صورات املتعلقة بعاFدات 

ال�صتثمار الÎبوي يف العن�رص الب�رصي، وقد 

بينت ه������ذ√ التوجهات ا÷دي������دة، اأن وتاFر 

د نفعا يف  التمدر�ض الكبرية يف ال�صتينات ⁄ 

ف�ض  رفع م�صتوى النمو القت�صادي، الذي ان

ح�صاFية املعتمدة،  اإىل الن�صف باملقايي�ض الإ

أثر ال�صدم������ة البÎولية يف عام  وذل������ك على ا

أثن������اA احلرب ب������ني اإ�رصاFيل والدول  1973 ا

ث������ر Xهرت هذ√ ال�صكو  العربية. وعلى الأ

الكب������رية يف ج������دوى التوXي������ف يف التعليم 

ريات  وراأ�ض املال الب�رصي، ثم انح�رصت الن

اÿا�صة بالنمو القت�صادي )التي عادت اإىل 

ه������ور من جديد يف الثمانينات من القرن  ال

املا�صي( وترك������ت مكانها للت�ص������ورات التي 

همية.  تعطي التقلبات القت�صادية مركõ الأ

يõت مرحلة الثمانينات من القرن  وقد 

الع�رصين بتéديد الثق������ة بقدرة الدولة على 

و�صاع الÎبوي������ة، والنطال¥ اإىل 
حت�ص������ني الأ

تعõيõ عملية التنمي������ة القت�صادية. وقد مت 

الÎكي������õ يف هذ√ املرحلة على اأهمية حتقيق 

دÁقراطية التعلي������م بالن�صبة للéميع وذلك 

من اأجل ا�صتثمار اأف�صل يف العن�رص الب�رصي. 

ريات  و�صه������دت ه������ذ√ املرحل������ة تط������ور ن

ال�صتثمار يف العن�رص الب�رصي. 

 : Ñال ال س ا ار  راأ ض - ال

يوX������ف الباحث������ون ن�صقا م������ن املفاهيم 

و�صاع القت�صادية  القت�صادية يف تق�صي الأ

اهرة الÎبوية  �صع������ون ال للÎبي������ة، وهم ي

مبوؤ�ص�صاتها وفعالياتها وتكويناتها اإىل مفاهيم 

العر�������ض والطل������ب وال�صتثم������ار والتوXيف 

نت������اج واله������در والتكلف������ة القت�صادي������ة  والإ

والعاFدات واملردود القت�صادي. كما يدر�صون 

ب������ني املوؤ�ص�صات  أ�ص������كال التفاع������ل  ا flتلف 

الÎبوية وتاأثريه������ا يف الدخول الفردية ويف 

م�صتوى الدخل القومي. وÁكننا اأن ن�صتعر�ض 

�صا�صية املوXفة يف  بع�������ض هذ√ املفاهي������م الأ

جمال اقت�صاديات الÎبية. 

������ات املنهéية،  ه������ر الوقاFع واملالح ت

يف جم������ال اقت�صاديات الÎبي������ة، اأن امل�صتوى 

أ�صا�صيا  ف������راد ي�صكل عام������ال ا التعليم������ي لالأ

احه������م القت�صادي  يف حتدي������د م�صت������وى 

والجتماع������ي يف flتل������ف البل������دان، ويبدو 

وا�صحا الي������وم اأن البل������دان املتقدمة تتفو¥ 

يدي والكفاAات  بامتالكها طاقة كÈى من الأ
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العامل������ة املوؤهلة اأف�صل تاأهيل. ولكن التعليم 

ق������د ل يكون مثم������راً فيما يتعل������ق مبردود√ 

الوXيف������ي بالن�صب������ة للéمي������ع، وف������و¥ ذلك 

قد يك������ون ال�صتثم������ار يف التعلي������م flاطرة 

وجمازف������ة باملعن������ى القت�ص������ادي للكلم������ة. 

اإذ ل Áك������ن ا�صتب�ص������ار امل������ردود الوXيفي 

أثن������اA اختيار نوع التعلي������م ومدته،  للتعلي������م ا

ن ه������ذا ال�صتب�صار يé������ب اأن ياأخذ بعني  لأ

العتبار و�صعية �صو¥ العمل مبتغرياته التي 

تت�صف بدرجة كبرية م������ن الدينامية والتغري 

وفقا لقوان������ني العر�ض والطل������ب يف ال�صو¥ 

القت�صادي للÎبية. والتوقعات املادية، التي 

Áكن اأن تكون اأك و�صوحاً يف هذا املéال، 

هي التوقعات التي ت�صب يف م�صتوى التعليم 

ف�������ض، كالتعلي������م البتداF������ي والثانوي  املن

عدادي. ولكن التوقع������ات يف امل�صتويات  والإ

العليا قد تك������ون �صبابية تنفل������ت من داFرة 

ال�صب������ط املنهéي. وق������د تن������اول الباحثون 

اإ�صكالي������ة جمازفة ال�صتثم������ار يف راأ�ض املال 

الب�رصي، وبينوا يف �صيا¥ ذلك �صعوبة التنبوؤ 

باملéازفات القت�صادية التي تتعلق باختيار 

نوع الدرا�صة ومدته������ا وطبيعتها، واأو�صحوا 

املدر�صي������ة  النفق������ات  م�صت������وى  اأن  أي�ص������اً  ا

فراد  وال�صعوب������ات املالية الت������ي يواجهها الأ

توؤثر ب�صورة وا�صحة يف عملية ال�صتثمار يف 

هذا امليدان. 

وتب������ني درا�صات عديدة اأخ������رى يف هذا 

املéال، اأن عاFدات الÎبية على الفرد Zالباً 

ف�صة يف كثري م������ن احلالت  م������ا تك������ون من

الت������ي تتعلق باأو�صاع �ص������و¥ العمل والفاF�ض 

رو±  أ�������ض امل������ال الب�رصي وكذل������ك ال يف را

عل من متابعة الدرا�صة  القت�صادية التي 

فراد  والتح�صي������ل اأمرا Zري جم������د لبع�ض الأ

خري������ن. وتل������ك ه������ي النتيé������ة التي  Bدون ال

 Carneiro تو�ص������ل اإليها كل من كارن������ريو
 Hansen وهان�صن Heckman وهيكمان
فراد  حيث اأXهرت بحوثه������م اأن كثرياً من الأ

يعتق������دون ب������اأن التعليم لن يك������ون ذا جدوى 

اقت�صادية يف �صو¥ العمل فيما يتعلق بدخول 

أنه  فراد ورواتبهم. ويرى هوؤلA الباحثون ا الأ

ل يوجد مردود اقت�صادي fiدد ووا�ص كما 

وىل التي  مبريقي������ة الأ تفÎ�ض الدرا�صات الإ

اأجريت ح������ول عاFدات التعليم، ويÎتب على 

أي�ص������اً اأن هذ√ العاFدات تتعلق بطبيعة  ذلك ا

�صية  ف������راد واملتغريات الجتماعية وال�ص الأ

التي حتيط بهم. ومث������ل هذ√ النتاZ Fريت 

رة اإىل متغريات التمدر�ض  كثرياً يف طبيعة الن

أثن������اA الدرا�صة والÎ املدر�صي  مثل العمل ا

خفا¥ املدر�صي وZري ذلك من املتغريات.  والإ

يرى كاري بيك������ر يف هذا اÿ�صو�ض اأن 

فراد يحددون م�صارهم املدر�صي وا÷امعي  الأ

بطريقة عقالنية يف �صوA تقديراتهم للنفقات 

املطلوبة والعاFدات القت�صادية املمكنة لراأ�ض 

املال الب�������رصي الذي Áكن بن������اوؤ√. وحت�صب 
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ملع������دل الفواFد القت�صادية  العاFدات وفقاً 

للÎبي������ة، حيث يح�صب امل������ردود القت�صادي 

للعم������ل ال������ذي Áك������ن اأن يõداد م������ع ارتفاع 

م�صت������وى التح�صيل العلمي للف������رد. وتاأخذ 

النفق������ات الÎبوية يف ه������ذا املéال �صيغتني 

أ�صا�صيتني: فهنا النفق������ات املبا�رصة والتي  ا

تتمث������ل يف نفقات التعليم مبا�������رصة، وهنا 

النفقات الفÎا�صية التي تتمثل يف الفر�ض 

ال�صاFع������ة Opportunity Cost، اأي يف 
مردود طاقة العم������ل التي Áكن للدار�ض اأن 

نت������اج مبا�رصة بدلً من التعليم  يوXفها يف الإ

)على �صبي������ل املثال الطالب الذي يق�صي يف 

أربع �صنوات درا�صية كان Áكنه اأن  ا÷امع������ة ا

يعمل خاللها واأن يك������ون منتéا بدلً من اأن 

يكون م�صتهلكا(. ويالح������ß يف هذا ال�صيا¥ 

أنه كلم������ا ازدادت م������دة الدرا�ص������ة ازدادت  ا

تكاليفها.  وارتفع������ت  الدرا�صي������ة  النفق������ات 

مثل يفÎ�ض اأن تكون  وامل�صت������وى التعليمي الأ

نفقات الدرا�صة اأقل من عاFداتها يف احلدود 

 )9(
الدنيا.

 . Ñال ال س ا دا راأ ا  -

رية راأ�ض املال الب�رصي  حاول اأ�صحاب ن

من������ذ البداية الÈهنة عل������ى فر�صيتهم التي 

ك تاأهي������ال وتعليما  تقول ب������اأن العم������ال الأ

أك������È كنتيéة  يح�صل������ون عل������ى دخول مالية ا

 õ�تلكون من راأ�ض مال ب�رصي مكتنÁ طبيعة ملا

يف خÈاته������م وكفاAاتهم وم�صت������وى تعليمهم. 

ويف هذا املقام ت�صري نتاF اإحدى الدرا�صات 

مي ترتف������ع بن�صبة 30  »اإنتاجي������ة العام������ل الأ

 بع������د عام واحد من الدرا�ص������ة البتداFية، 

وحوا› 320  بعد درا�صة 13 عاماً، وت�صل 

)10(
اإىل 600 بعد الدرا�صة ا÷امعية.

 Jacob لق������د ح������اول جاك������وب مان�������رص
Mincer من������ذ �صتينات الق������رن املا�صي اأن 
������ري على وجود  يÈه������ن يف �صيا¥ ‰وذج ن

عالق������ة اإيéابية ب������ني الدخ������ل القت�صادي 

للفرد وع������دد �صنوات الدرا�ص������ة والتح�صيل 

املدر�صي، اأي بني الدخل وراأ�ض املال الب�رصي 

املÎاك������م، وقد اأعلن بو�صوì اأن دخول الفرد 

القت�صادية يف مي������دان العمل مرهونة كليا 

بعدد ال�صنوات التي ق�صاها يف التعليم، كما 

بعدد �صنوات اÈÿة التي اكت�صبها يف ميدان 

العمل. ويف هذ√ املعادل������ة التي يطلق عليها 

»عاFدات راأ�ض املال الب�رصي« يحاول جاكوب 

اأن يف�رص الكيفية التي تتم فيها ترجمة راأ�ض 

الذي يح�ص������ب Zالبا بعدد  امل������ال الب�������رصي 

أو  �صنوات التمدر�������ض اإىل راأ�ض مال fi�ض ا

اإىل عاF������دات مالي������ة. وق������د Xه������رت مÄات 

املق������الت والدرا�صات الت������ي تنطلق من هذ√ 

املعادلة يف درا�صة عاFدات راأ�ض املال الب�رصي 

نتاج. وقد �صكلت هذ√  يف ميدان العم������ل والإ

املعادل������ة القت�صادية للÎبية واحدة من اأهم 

الق�صايا الت������ي طرحتها اقت�صاديات الÎبية 

)11(
يف تلك املرحلة.
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ويف البل������دان املتقدم������ة، حي������ث يك������ون 

التعلي������م البتداFي اإلõاميا، ف������اإن الدرا�صات 

حورت حول عاFدات التعليم  القت�صادية 

ا÷امعي والعا›. وقد بينت هذ√ الدرا�صات 

اأن مردود الدرا�صات العليا يح�صب يف جمال 

أنه  الõم������ن والف������Îات الõمنية املتباع������دة، وا

ي�صعب قيا�صه������ا يف فÎات ق�صرية وfiدودة 

ن�صبياً. وق������د بينت هذ√ الدرا�صات اأن قيا�ض 

املردودية القت�صادية للتعليم العا› مرهونة 

ومة من املتغريات، واأن هذ√ املتغريات ل  مبن

تاأخذ و�صعا fiدداً وثابتاً يف تاأثريها، ومثال 

ذل������ك، اإذا كان التعليم ا÷امعي دÁقراطياً 

ي�صم ÷ميع الراZبني بالنت�صاب اإليه، واإذا 

كان������ت الوXاFف املنا�صبة له������ذا التعليم Zري 

ن العر�ض يفو¥  متاحة ÷ميع اÿريéني، لأ

الطل������ب، فاإن ذل������ك �صيوؤدي بال�������رصورة اإىل 

فا�ض الدخول املالية واملردود القت�صادي  ان

لراأ�ض املال الب�رصي. 

ويف البلدان النامية حيث ل يكون التعليم 

البتداF������ي اإلõامياً اأو جماني������اً فاإن مردودية 

راأ�ض املال الب�������رصي تبدو وا�صحة ومرتفعة. 

أ�ص�صت منطلقا لل�صيا�صات  وهذ√ النتيéة قد ا

هت اإىل  الÎبوي������ة يف هذ√ البل������دان التي ا

�صا�صي، وقد  تعõيõ التعلي������م البتداF������ي والأ

ا�صتف������ادت ه������ذ√ البل������دان م������ن امل�صاعدات 

الدولية والأممي������ة يف دعم وتعõيõ م�صارات 

�صا�ص������ي والبتداF������ي. ويف ن�صق  التعلي������م الأ

املعطي������ات امليدانية تبني الدرا�صات باأن فهم 

أو تعليم الفرد يف  تاأثري راأ�ض املال الب�������رصي ا

دخوله املالية يé������ب اأن ياأخذ بعني العتبار 

م�صتوى اللتحا¥ باملدار�ض اأي ن�صبة التمدر�ض 

ومعدل �صنوات الدرا�صة، وتوفر العمل لحقاً، 

وهذا ين�صحب اأي�صاً على تاأثري التعليم العام 

يف العملية التنموية يف املéتمع. 

 ��� وال���ن���  ���� ����Ñ����ال ��������ال  ا ����������س  راأ  -

 . �ضا ال

التح��صي������ل  م�صت������وى  يرتف������ع  عندم������ا 

العلم������ي يف املéتم������ع ف������اإن دخ������ل املéتمع 

واإنتاجيته ترتفع اأي�صا كما تق�صي القانونية 

بحا  القت�صادي������ة. وت�صري نتاF������ بع�ض الأ

اإىل وجود عالقة قوية بني امل�صتوى التعليمي 

للعامل والدخل القوم������ي، وتبني اأن العالقة 

ت�صتد كلما مت تدرج القوى العاملة يف ال�صلم 

التعليم������ي. وهذا يع������ود اإىل اأن عدد حاملي 

ال�صهادات العليا يéب اأن يرتفع بالتوازي مع 

ن�صبة ارتفاع الدخل القومي.

»املاك������رو  الدرا�ص������ات  تكاثف������ت  لق������د   

اقت�صادي������ة« التي تدر�ض العالقة بني التعليم 

والن������ا القومي، كما ب������ني التعليم والتنمية 

يف املéتمع عل������ى نحو كلي. وقد اأكدت هذ√ 

الدرا�ص������ات على اأهمية التعليم ودور√ الكبري 

يف التنمي������ة وزيادة معدلت الدخل القومي. 

�صارة يف ه������ذا ال�صيا¥ اإىل درا�صة  وÁك������ن الإ

دريك������ر Druker التي تناولت التقدم الذي 
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حققه الحتاد ال�صوفييتي والوليات املتحدة 

مريكي������ة يف جمال التكنولوجي������ا والتقانة  الأ

تاأ�صي�ص������اً عل������ى التق������دم يف جم������ال التعليم 

والتاأهيل العلمي. ويف اإ�صارة منه اإىل التقدم 

الهاF������ل الذي حققه الحت������اد ال�صوفيتي يف 

تقانة الف�صاA، يرى اأن هذا التقدم الكبري لي�ض 

أو للكومونات  نتاجا لديكتاتورية الÈولوتاريا ا

طيط القومي  أو للت الõراعي������ة ا÷ماعي������ة ا

بل هي نتاج لال�صتثمار املكثف يف راأ�ض املال 

الب�رصي اأي يف التعليم ويف امل�صادر الب�رصية 

 
)12(
حتديدا.

وتبني اإحدى الدرا�صات العاملية املقارنة، 

للعالقة بني تكلفة التعليم بالتقدم القت�صادي، 

اأن اليابان تنفق ن�صبة عالية من النا القومي 

12 يف جمال التعليم  جم������ا› تقدر ب�������5 الإ

)وه������ي اأعلى ن�صبة يف الع������ا⁄(. ولذلك فهي 

ري  تتمت������ع بتقدم تكنولوجي واقت�صادي ل ن

. وق������د تنامت الدرا�ص������ات التي اأكدت 
)13(
له

نفا¥ على التعليم  يéابي������ة بني الإ العالقة الإ

وحتقيق التقدم والتنمية، وبينت نتاéFها اأن 

كثرياً من البلدان املتطلعة للنمو– كما يقول 
اأحد الكتاب العرب »قد علقت اBمالها على 

التعليم كو�صيلة لتحقيق التقدم، حتى �صاعت 

أن������ه )ع�صا مو�صى( يكفي  رة اإليه على ا الن

لف لين�صق مف�صحاً  اأن ن�������رصب بها بحر الت

طريق التق������دم اأمام الب������الد املتطلعة اإليها، 

ويكفي اأن نلقيها عل������ى حياة الفقر وا÷هل 

والبطال������ة واملر�������ض ليلتهمها واح������دة بعد 

)14(
اأخرى«.

وعلى خال± النتاF التي تو�صلت اإليها 

همية التعليم يف  ه������ذ√ الدرا�صات املوؤك������دة لأ

اه������ات بحثية  الن������ا القوم������ي، Xهرت ا

ثر  م�صادة رف�ص������ت اأن يكون للتعليم هذا الأ

الكب������ري يف عملي������ة التنمي������ة وزي������ادة النا 

القومي، كم������ا رف�صت الفك������رة القاFلة باأن 

التعلي������م يكفي لتحقيق النم������و القت�صادي. 

ويتبنى هذا الت�ص������ور النقدي كل من فيõي 

Vaizey وديبيوفيDebeauvais õ، حيث 
يقدم������ان ‰اذج ح�صارية ⁄ يكن فيها للتعليم 

همية التي تعõى اإلي������ه، فÈيطانيا، 
ه������ذ√ الأ

عل������ى �صبيل املثال، تعد م������ن اأك دول العا⁄ 

تقدم������ا يف ال�صناعة، ومع ذلك فاإن امل�صتوى 

التعليمي لديها اأدنى بكثري من بع�ض الدول 

وروبي������ة، علم������ا ب������اأن ثورته������ا ال�صناعية  الأ

�صبقت التو�صع التعليم������ي بÈاجمه املتعددة، 

وعلى خال± ذلك هن������ا دول حققت ‰واً 

اقت�صادي������اً دون اأن حتق������ق نه�ص������ة تعليمية 

)15(
موازية لذلك.

 ومهما يك������ن اأمر الدرا�صات ا÷ارية يف 

هذا امليدان فمن الثابت علمياً اأن ال�صتثمار 

يف التعليم يõيد من اإنتاج القوى العاملة عن 

طريق زيادة معار± تل������ك القوى ومهارتها، 

ولذا فاإن تعليم هذ√ القوى �صيوؤدي بال�رصورة 

اإىل زي������ادة دخلها وحت�ص������ن اأو�صاعها، وهذا 
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ب������دور√ �صي�صب يف م�صلح������ة املéتمع ويõيد 

من دخله القومي. 

�صارة اإىل  ول بد لنا يف هذا ال�صيا¥ من الإ

اأن بع�ض القت�صاديني يقÎحون اليوم تطوير 

مفه������وم راأ�ض املال الب�������رصي لي�صمل flتلف 

ا÷وانب ال�صيكولوجية والنف�صية وال�صلوكية 

لدى الفرد التي تت�صكل نتاجاً لعملية التمدر�ض 

الطويلة. وق������د ركõ هذا التوجه على اأهمية 

العنا�رص ال�صيكولوجي������ة والعقلية يف عملية 

التنمية الجتماعية والقت�صادية يف م�صتوى 

الفرد كما يف م�صت������وى املéتمع، ويت�ص يف 

ه������ذا ال�صيا¥ اأن هذ√ العنا�������رص تتعلق بقيم 

اه������ات وع������ادات الفرد كما  ومواق������ف وا

تتعلق بن�صق من امل�صاعر ال�صيكولوجية مثل: 

الثقة بالنف�ض، واحÎام الذات، والعالقة مع 

ال�صلطة، والقدرة على التكيف مع التغريات 

الجتماعية. 

�ص������ارة اإىل  ������در الإ ويف ه������ذا املé������ال 

الدرا�ص������ة الهامة الت������ي اأجراه������ا دونيõون 

Denison حول م�صادر النمو القت�صادي 
مريكية والتي ن�رصت  يف الوليات املتحدة الأ

يف ع������ام 1962. ت�صري هذ√ الدرا�صة بéدارة 

رقام التي حتدد تاأثري  ومنهéية عالية اإىل الأ

التعلي������م يف الدخل القوم������ي، وتبني يف هذا 

ال�صيا¥ اأن 23 من ن�صبة النمو القت�صادي 

تعود اإىل تاأثري التعلي������م يف الوليات املتحدة 

مريكي������ة، وهذا يعن������ي اأن التعليم يعد من  الأ

اأهم العوامل يف هذ√ الõي������ادة با�صتثناA قوة 

. ويرى باأن اإنتاج راأ�ض املال 
)16(
العم������ل نف�صها

أ�صا�ض عوام������ل عديدة  والعم������ل يت������م عل������ى ا

اأهمها التق������دم التكنولوجي وحت�صن م�صتوى 

اليد العامل������ة، الذي يعود بدور√ اإىل حت�صني 

. وتبني تفا�صيل 
)17(
امل�صت������وى الثقايف لديه������ا

هذ√ الدرا�صة اأن 10 من النمو القت�صادي 

مريكية ما بني �صنتي  يف الوليات املتحدة الأ

1929 1957 يرج������ع اإىل حت�ص������ن م�صتوى 

التعليم �صواA يف زيادة عدد �صنوات الدرا�صة 

أيام الدرا�ص������ة، واأن نحو 21 من  أو زي������ادة ا ا

النمو احلا�صل يف املدة من 1929 اإىل 1957 

أي�ص������اً. كما قام  أث������ري التعلي������م ا يرج������ع اإىل تا

أي�صاً بدرا�صة دور التعليم يف زيادة  دني�ص������ون ا

النمو يف اأوروبة يف ال�صنوات 1950  1962، 

وتو�صل اإىل اإرجاع 5 اإىل 15 من النمو اإىل 

تاأثري التعليم. 

لق������د بني �صولتõ يف هذا ال�صيا¥ اأن 20 

م������ن النم������و القت�صادي احلا�ص������ل يف املدة 

م������ن 1929 اإىل 1957 يف الولي������ات املتحدة 

مريكية يع������ود اإىل حت�صن م�صتوى التعليم. 
الأ

وهنا درا�صات عديدة اأكدت هذ√ النتيéة; 

ولكن ثم������ة درا�ص������ات اأخ������رى اأجريت على 

البلدان النامية تو�صلت اإىل اأن دور التعليم يف 

هت بع�ض  النمو القت�صادي كان ثانوياً، وا

الكتابات والدرا�صات اإىل نفي اأي دور للتعليم 

يف التنمي������ة القت�صادي������ة، وعلى العك�ض من 
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نفا¥  ذلك فقد وجدت بع�ض الدرا�صات اأن الإ

بقاA على  الكثيف على التعليم قد ي�صهم يف الإ

لف القت�صادي والجتماعي، وهي ترد  الت

م التعليم  ذلك اÿط������اأ الذي تقع فيه اإىل ن

عندم������ا تتو�صع يف التعلي������م الثانوي والعا›. 

أ�صوا¥ العمل اأعداداً من القوى  ������رج اإىل ا فت

�صوا¥ من  العاملة تõيد على حاج������ة هذ√ الأ

اخت�صا�صات fi������ددة اأو من الخت�صا�صات 

التي لتتالAم مع حاجات القت�صاد اأ�صاًل.

 Aولك������ن قناع������ات القت�صادي������ني وعلما

ة  الÎبية املهتمني بهذا املو�صوع بقيت را�ص

باأن التعليم ي�صهم يف النمو القت�صادي، وباأن 

تاأثري√ يõداد بõي������ادة قدرته على ال�صتéابة 

ام  حلاج������ات القت�صاد من flرج������ات الن

رج������ني ومتدربني واأطر  التعليمي م������ن مت

وكفايات. ويوؤكد اأZلبهم على اأهمية التعليم 

يف التنمية القت�صادية ول�صيما يف املéالت 

ال�صحي������ة والثقافية وال�صكاني������ة، ومن هذا 

م  خذ بن املنطل������ق يوؤكدون على �������رصورة الأ

طي������ط التعلي������م ويعطون  ولوي������ات يف ت الأ

ولوي������ة للتعلي������م البتداFي ب�صب������ب ارتفاع  الأ

وقد  والجتماعية.  القت�صادي������ة  عاFدات������ه 

مار�ص������ت نتاF هذ√ الدرا�ص������ات تاأثرياً كبرياً 

يف اÿطط التنموي������ة للبلدان الفقرية. ومع 

ذلك فقد تعر�صت هذ√ الدرا�صات لنتقادات 

�صدي������دة، اأهمها اأن النمو القت�صادي وزيادة 

�ص������ع ل�رصو•  جما› ي الن������ا املحل������ي الإ

عل من ال�صعب  ومتغريات بالغة التن������وع، 

أث������ري التعلي������م يف التنمي������ة  قيا�������ض م������دى تا

فراد ب�صورة  القت�صادية ويف م�صتوى دخل الأ

دقيقة. 

ة: د ة ن ا  -

لي�������ض هن������ا اأدنى �ص������ك ب������اأن البحث 

القت�ص������ادي قد ا�صتك�صف املع������ا⁄ املéهولة 

للعالقة بني الÎبي������ة والقت�صاد وراأ�ض املال 

الب�رصي، واأن الدرا�صات ا÷ارية قد اأ�صاAت 

كث������رياً م������ن الغمو�ض الذي يحي������ط بطبيعة 

العالق������ة ا÷دلي������ة املعقدة ب������ني راأ�ض املال 

مر فاإن  الب�������رصي والتنمية. ومهما يك������ن الأ

ت  الدرا�صات ا÷ارية يف هذا امليدان قد ر�ص

روؤى وت�ص������ورات علمي������ة �صاملة حول طبيعة 

العالقة بني التنمي������ة والوXيفة القت�صادية 

للÎبي������ة. وقد ا�صتطاعت احلكومات والدول 

ف������راد ال�صتفادة من معطي������ات البحث  والأ

العلمي من اأجل فهم اأف�صل لطبيعة التفاعل 

املعقد بني التعلي������م والقت�صاد. وقد �صكلت 

نتاF هذ√ الدرا�صات منطلقاً لال�صÎاتيéيات 

وال�صيا�صات الÎبوية يف flتلف اأنحاA العا⁄. 

فالدول تع������ول اليوم كثرياً عل������ى التعليم يف 

ل������ف وحتقيق التقدم  مواجهة حتديات الت

القت�ص������ادي والجتماعي. وه������ذا يعني اأن 

البحث القت�صادي يف الÎبية يكت�صب اليوم 

اأهمي������ة ا�صÎاتيéي������ة �صيا�صي������ة واقت�صادية 

واجتماعية، وي�صكل يف الوقت نف�صه مدخاًل 
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طيط الجتماعي  رFي�صياً من مداخ������ل الت

والÎب������وي للتنمية والتحدي������ث والتطوير يف 

املéتمع. 

ة ه������ذا البحث اأن  ول ب������د لن������ا يف خا

������ات النقدي������ة التي  ن�صé������ل بع�ض املالح

�رصدناها من حيث املبداأ يف املقدمة. وتتمثل 

ات يف اعتقادنا اأن  اإحدى اأهم هذ√ املالح

الدرا�صات القت�صادية ا÷ارية قد اختõلت 

امل�صاألة الÎبوية اإىل بعدها القت�صادي املح�ض 

ن�صانية  والإ خالقي������ة  الأ واأهملت ا÷وان������ب 

يف وXيفتها ودورها، كم������ا اأهملت دور هذ√ 

ا÷وانب الثقافي������ة يف عملية التنمية ذاتها. 

وهذا يعني اأن املدر�صة حتت التاأثري املتواتر 

لهذ√ الدرا�ص������ات بداأت تفقد بريقها الثقايف 

ن�صاين، وبداأت تفقد وXيفتها الأخالقية  والإ

ثل وXيفتها احليوية  والثقافية التي كانت 

ت الدرا�صات  ن�صاين. لقد ر�ص عÈ التاري الإ

اهلت  ا÷ارية القيمة القت�صادية للÎبية و

ما عداها وجعلت من امل�صاألة الÎبوية م�صاألة 

أ�������ض املال الب�رصي  تقوم عل������ى التوازن بني را

ومعايري ال�صو¥ وقوانينه التي تتعلق بالعر�ض 

والطلب والعاF������دات وال�صتثمارات فح�صب. 

ريات  ومما يوؤ�صف له اليوم اأن تاأثري هذ√ الن

أ يتغلغل  وال������روؤى القت�صادي������ة املح�صة ب������دا

يف عق������ول النا�صÄ������ة وين�ص������اب يف ت�صورات 

فراد واملربني واأ�صح������اب القرار، وبداأت  الأ

رة الختõالية اإىل املدر�صة تت�صكل وفقاً  الن

ملعاي������ري ال�صو¥ من عر�ض وطل������ب وا�صتثمار 

وعاFدات. حتى اإن معدي الÈام املدر�صية 

ب������دوؤوا اليوم يÈجمون كل ما يتعلق باملدر�صة 

������رة القت�صادية ال�صيقة  وفقا ملعاي������ري الن

وا÷ام������دة اإىل املدر�ص������ة. ونح������ن اليوم يف 

ع������ادة العتبار اإىل ا÷انب  اأم�ض احلاجة لإ

ن�ص������اين للمدر�صة جنبا اإىل جنب  الثقايف والإ
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دما Îاب بالن�ضÑة ل ضة  Xاgر ال وال را

 : عر دمة و م

طل »الذات« صطل »الذات« صطل »الذات« Essence �صينبث������ق يف ذهنه على الفور  صلعل ق������ار م�صلعل ق������ار م�

كلها، لكن جميعها تعتمد صكلها، لكن جميعها تعتمد صكلها، لكن جميعها تعتمد  صة flتلفة يف �صة flتلفة يف � ة flتلفة يف �صة flتلفة يف �ص صتى، كل منها تدل على خا�صتى، كل منها تدل على خا� تى، كل منها تدل على خا�صتى، كل منها تدل على خا�ص صمع������ان �صمع������ان �

ف ما بني اÿارجي والداخلي، الع������ام واÿا�ض، الباطني صف ما بني اÿارجي والداخلي، الع������ام واÿا�ض، الباطني صف ما بني اÿارجي والداخلي، الع������ام واÿا�ض، الباطني  صعلى تقاب������ل الو�صعلى تقاب������ل الو�

ن الذات  �ض، لأ �ض، لص �ض، لص صعم م������ن ال�صعم م������ن ال� إ��ري ا÷رجاين اإىل اأن الذات اأ إ��ري ا÷رجاين  ��ري ا÷رجاين ���ري ا÷رجاين � �������� ���ص���ص ص������ي. وي�ص������ي. وي� ������ي. وي�ص������ي. وي�ص صوالعر�صوالعر�

. ر ض Ñي وبا  ❁❁

ò

الدما وو الذا

ضا ال مر ضاÑال  ال مر Ñال  . ا. اإ
❁
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�ض ليطلق  �ض ليطلق صم وZري√، وال�ص �ض ليطلق صم وZري√، وال�ص م وZري√، وال�ص صيطلق على ا÷�صيطلق على ا÷�

ًن للذات معنًىن للذات معنًى صاي�صاي�صاً ف������اإ أ ������م. ص������م. ص������م. ا صل على ا÷�صل على ا÷� اإ

 Aصور ال�صي Aصور ال�صي Aور ال�صي صن ت�صن ت� أ امقامقاباًل ملعنى الوجود، حيث ا

ضن الوج������ود لي�ضن الوج������ود لي�ض من  تل������õم وج������ود√، وصتل������õم وج������ود√، وصتل������õم وج������ود√، واأ صلي�صلي�

الع، صالع، صالع،  ص�ص� صاملثلث املت�صاملثلث املت�صاوي الأ اهية، كاهية، كا ات املات املا امقومامقوما

اهيته باهيته بالعقل،  ادرا مادرا ما فاإن������ه ل يلõم عن اإ

اهية موج������ودة يف العاهية موج������ودة يف العا⁄  ان تك������ون ه������ذ√ املان تك������ون ه������ذ√ املا أ ا

ي صي صي  صن بني الذاتي والعر�صن بني الذاتي والعر� إرجي. كذلك فاإرجي. كذلك فاإ ااÿااÿا

ضو�ضو�ض واملعقول، وبني  و�صو�ص صد بني املح�صد بني املح� صالت�صالت�صا اد كاد كا صات�صات�صا

)1(
املمكن والواقع.

لقد ارتبط مفهوم الذات على مدى قرون 

ور صور صور  ص Áتنع عنه ح�ص Áتنع عنه ح� احدهماحدهما اي������اي������اب اأ ي������لعقل، فغي������لعقل، فغ ابابا

��Îا الذات ���Îا الذات ���Îا الذات  � ا�ص���� ا�ص��� ا هنا هنا ايهمن������ايهمن������ا اخر،لك������ن ماخر،لك������ن ما Bال

ه صه صه  ص�ص� صاح�صاح�صا �������ض بكليت������ه. اأي اإ يف �صع������ور ال�ص

العقل عم������العقل عم������ا حوله من  ال بال با ل بصل بص صF������ن منف�صF������ن منف� انه كانه كا باأ

د اأن الذات والعقل  ااملوجودات، ومن هنااملوجودات، ومن هنا 

األ  اقهماقهما ومة توح������د انبثا ومة توح������د انبثان يف من ان يف من ا��Îكا��Îكا ��Îك���Îك� �ي�ص����ي�ص���

صان�صان�صان Áلك  ص �ص � ص ص اأن الإ اذا ماذا ما إ(. واإ إ(. و (. وا (. وا اوهو)الدماوهو)الدم

رقى من  ابية دمابية دماZية ه������ي الأ بية دمصبية دمص وم������ة ع� وم������ة ع�صمن صمن

دراكية  ان وXان وXاFفه الإ أ حيث البنية واحلéم، وا

بية، فهل صبية، فهل صبية، فهل  ص منوطة بتط������ور جملته الع�ص منوطة بتط������ور جملته الع� االعلياالعليا

ان يف حكان يف حكاية وعيه بفرديته  الذات مكالذات مكا الل�صعور بالل�صعور با

العالعا⁄ اووعيه باووعيه با

ان العق������ل مب������ان العق������ل مب������ا ي�صمل من خوا�ض  اذا كاذا كا إواإ إو

الياليات الفكر  B اطف������ة واÿي������اطف������ة واÿي������ال وا ادرا والعادرا والعا الإ

النبثالنبثا¥  اذا نعني باذا نعني با ا، فم������ا، فم������ا ، فم������ا ، فم������ا امنبثق������ة عن الدمامنبثق������ة عن الدم

.. اهناهنا

 اإن النبث������ا¥ )Emergence( كم������ا 
 Aأرن�ص������ت ماي������ر )اأحد كب������ار علما عرف������ه ا

البيولوجي������ا التطوري������ة( ه������و الرتقاA على 

�صل������م التكامل ي�صحبه عن������د كل م�صتوى من 

مكان  التع�صي Xهور خوا�ض جديدة لي�ض بالإ

التنبوؤ بها مبéرد معرف������ة مكونات امل�صتوى 

دنى.وعالوة على ذل������ك فاإن لكل م�صتوى  الأ

م������ن م�صتوي������ات التكام������ل خ�صاF�ض مميõة 

ومقوم������ات جدي������دة ⁄ تكن موج������ودة يف اأي 

م�صتوى تكاملي اأدنى. وبذلك يقال عن هذ√ 

 )2(
أنها )انبثقت(. اÿ�صاF�ض ا

وعلى ه������ذا اأفال Áكنن������ا درا�صة الذات 

كنت������اج تطوري ÷ن�صن������ا انبثقت عÈ جمرى 

ع������õزة بذلك وحدة  oتط������ور√ �ص������ور الذاتية م

ن�صان  ن������ا، وممهدًة ال�صبيل لي�صب ذلك الإ الأ

�صيداً على الطبيعة.وعلى هذا النحو Áكننا 

ت�صور اأن هذ√ ال������ذات التي كانت تعي�ض يف 

تي������ار واحد �صيال مع الطبيعة، حتولت بفعل 

 ، تعق������د ‰اذج البنى الع�صبوني������ة يف الدما

واÈ������ÿات الطارF������ة يف التاري الب�رصي مع 

التناف�������ض يف �صبيل البق������اA، لت�صب جوهراً 

أ�صÄلة  ا منف�ص������اًل، والتي �صيغ������ذي بقاوؤه������ا 

ة  . اإن حل املاهية والوجود منذ فéر التاري

أليمة ول �صك،  النقطاع عن الطبيعة كانت ا

أم������ام احتمالت �صتى  لكنه������ا �صقت الطريق ا

للم�صتقبل الب�رصي �صانعة بذلك اأوىل حالت 
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الوعي الب�رصي...وهو الوعي بالوحدة الكلية 

ن�صاين والوع������ي بالõمان،والوعي  للكاF������ن الإ

يلي عن الطبيعة والكون من  بنموذج فكري ت

حوله، واإذا كان احلال كذلك، فكيف يت�صنى 

لهذ√ الذات اأن تعي ا�صتقاللها وتفردها

ك �صيوعاً لدى   تت�صور الفر�صي������ة الأ

 Consciousness النف�ض –الوعي Aعلما
أنه ناXر )مراقب، م�رص±( عام يراقب  على ا

جمموع������ة ن�صاطات ا�صتعرافي������ة، وقد يكون 

ب�صكل ما مركõ اإر�صاد )قيادة، توجيه، اإ�رصا±( 

تية  Bاملعلومات ال õ������ي�صطلع مب�صوؤولية تركي

من احلوا�ض وحتليله������ا وتن�صيقها، ثم قيادة 

)3(
)توجيه( العمليات املطلوب اتباعها.

 اإن الو�ص������ف ال�صابق يéد جذور√ رمبا 

عند )فيéو ت�صكي( الذي يرى »اأن التحكم يف 

 Aة املطابقة لوعي املر وXيفة ما، هو الن�ص

بها«، يف حني اأن بياجيه ي�رص على اأن الوعي 

 Aينمو على نحو ‰وذجي عندما يوقفنا �صي

م������ا، اأو عندما نتوق������ف لنفكر يف احتمالت 

فعال التي تكون موجودة اأمامنا، بدلً من  الأ

أننا  اماً ما هو ممكن. هذا يعني ا اأن نفعل 

نرفع من اإدراكنا ملا هو واقع وفعلي بالتفكري 

فيما ه������و fiتمل اأو ممكن، ونحن واعون ملا 

أننا ندر اأي�صاً مال نفعله،وما  نفعله اإىل حد ا

 
)4(
Áكن اأن نكون قد فعلنا√.

اأما يون≠ فيعت������È الوعي بطبيعته �رصب 

من طبقة �صطحية، اأدمة تطفو على اÿافية 

عما¥ مث������ل fiيط �صا�صع  ت������د يف الأ التي 

ذي ات�صالي������ة كاملة. لق������د ا�صت�صعر )كانت( 

ذل������ك فكانت اÿافي������ة بالن�صب������ة له موطن 

الت�صورات املعتم������ة التي ت�صكل ن�صف عا⁄. 

فالوعي لدى )يون≠( �رصب من ع�صو اإدراكي 

ول نحو العا⁄  توجيهي متé������ه يف خط������ه الأ

ية  املحيط، وهو يتموقع يف ن�صفي الكرة امل

التي ي�صكل اإحدى وXاFفها، يف حني اأن باقي 

رج يف  ومة النف�صية ل تتموقع على الأ املن

)5(
يني. بل يف مكان اBخر. الن�صفيني امل

أية ح������ال فاإن الثديي������ات التي  وعل������ى ا

أنواعها،كان لها دما اأمامي  م ا انقر�ض مع

بداFي )ق�رصة flي������ة( وكان لها القدرة على 

اوز الت�رصفات الغريõية ال�رصفة ، وعلى 

 Aصيا� مامي ت�صب الأ م�صتوى هذا الدما الأ

اÿارجية متميõة ذهني������اً عن ا÷�صم ذاته، 

ح������ني يتميõ احليõ الداخل������ي عن اÿارجي 

 Limbic احل������ويف  ا÷ه������از  بو�صاط������ة 
درا املكت�صب من  أي�صاً فاإن الإ system. وا
هو م�صتوى التعر±  قبل الثديي������ات الراقية

 Aصيا� اأي الفكرة املé������ردة لالأ Aصيا� عل������ى الأ

 ،ìاه������ر الو�صوX خارجي õم������ة يف حيFالدا

ويف ه������ذ√ النقطة من )وع������ي ال�صيA( ينبثق 

 
)6(
وعي احلقيقة اÿارجية.
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وعليه فقد اقìÎ البع�������ض باأن التعقيد 

)التع�ص������ي(، ه������و ال������ذي يول������د ال�صياقات 

ع�صاب )جون  الواعية، حي������ث بني طبيب الأ

 ) ايكلõ(، اأن ا÷هاز الع�صبي املركõي )الدما

م  يبدي درجة �صديدة جداً من التعقيد، اأع

م يف الكون،ومن الطبيعي  من اأي جهاز من

اأن ي�صبب ذلك انبثا¥ emergence خوا�ض 
من ط������راز �صديد التباين م������ن كل ما جرت 

 
)7(
ن. Bم�صاركته مع املادة من خوا�ض حتى ال

اإن )جيم�������ض تريفل( يق������ول باأن عملية 

أنتéت اأدمغ������ة متباينة اإىل حد  التط������ور قد ا

جõاfl Aتلفة من  كبري، بالتطور الختياري لأ

�صا�ض، اأي باإ�صافة خاليا ع�صبية  ������ام الأ الن

أو باإعادة ترتيب اÿاليا  لتو�صعة جAõ معني، ا

 )8(
الع�صبية املوجودة م�صبقاً.

ت������رى ه������ل اإن انبثا¥ وXاF������ف الدما 

ا÷ديدة هو نتيéة التعقيد الع�صبي فقط 

أي�صاً �صمحت لتطور  أم اأن فoر�صاً بيÄية fiلية ا ا

الدما على هذا النحو. اإن )مين�صكي( يدافع 

عن فكرة اأن اأدمغتنا ⁄ تتطور ح�صب قواعد 

ومتطلبات fi������ددة. لبل تطورن������ا بدلً من 

ذلك ح�ص������ب الفoر�ض بانتقاA طفرات دعمت 

رو± والتقييدات لعدة بيÄات  بقاAنا حتت ال

flتلفة خالل ن�صف مليار �صنة من التباينات 

جهõة العقلية  وال�صطف������اA. اإن الكثري من الأ

جهõة  قد تط������ورت لت�صح نواق�������ض يف الأ

هر حتى اأ�صبحنا  القدÁة اأي نواق�ض ⁄ ت

أك ذكاAً، حي������ث اإنه من خ�صاF�ض التطور،  ا

ن������ه بعد تطوي������ر بoنى عديدة جدي������دة فاإنه 
أ ا

 Aواإجرا Aي�صب������ متاأخراً الرجوع اإىل ال������ورا

وم������ات القدÁة التي  تعدي������الت عل������ى املن

 وÁكننا القول هنا اإن 
)9(
لنõال نعتمد عليها

ومة تكييفية معقدة باأك من  من الدما 

اماً بيولوجي������اً يحمل خطة تطورية  كونه ن

ومات  جينية مÈجمة. ذلك يف اأن لهذ√ املن

flطط������ات ذات نتاF������ يف الع������ا⁄ الواقعي، 

ار�ض �صغطاً ا�صطفاFياً عك�صياً على  وهي 

ططات  ططات، وتلك امل التناف�ض ب������ني امل

الت������ي تنت نتاF اأف�ص������ل يف العا⁄ الواقعي، 

أو اأن ترتقي.  يل اإىل اأن ت�صتمر يف البقاA، ا

احاً يف العا⁄ الواقعي  وتلك التي هي اأقل 

 )10(
تفي. أو ت يل اإىل اأن تõoاì، ا

: ال والذا

اإن ارتب������ا• Xاه������رة الوع������ي مبفهوم 

ن�صان،  الذات يبدو جوهرياً بالن�صبة لوجود الإ

اهرة  ي تف�صري ي�صمل ه������ذ√ ال ول Zن������ًى لأ

ح�صا�ض  )الوع������ي( من اأن يحاول �صÈ هذا الإ

العمي������ق الداخل������ي بوحدة ال������ذات. اإن هذا 

ح�صا�صات ا÷�صدية  ح�صا�ض متعال على الإ الإ

ويبدو اأك Zوراً وعمقاً، ول Áحى حتى يف 

�صاعات النوم. 
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ت������رى األ يبدو اأن الوعي هو القدرة على 

ن  مكاني������ة ا÷ديدة لأ اإدرا ال������ذات اأي الإ

ن ندر ذاتنا  فكار ح������ول ذاتنا، ولأ نكون الأ

أنا« ومن هذا املنطلق فاإن دتيفورت يقول:  ك�»ا

»ب������اأن الوعي هو fi�صل������ة لتéميع الذاكرة« 

والقدرة على التعلم وتبادل اÈÿات، والقدرة 

ي������ل والتéريد، التي كانت جميعها  على الت

قد ن�صاأت يف مراحل التطور ال�صابقة ب�صورة 

)11(
منف�صلة عن بع�صها البع�ض.

وزيادة على ذلك، فقد تطورت بالتدري 

أو  فك������رة اأن الدما هو قبل كل �صيA �صبكة، ا

جمموع������ة �صبكات ع�صبي������ة مÎابطة، ولكن 

ن������ا« التي  ل تراتبي������ة التكام������ل العقل������ي »الأ

Bتياً  يح�������ض كل منا بوجودها ذاتياً، قد يكون ا

 A. Damassio ح�صب انطوني������و داما�صيو
ومات ع�صبية عالية  –من التعاون ب������ني من
امل�صت������وى، وال������ذي يتاأمن من خ������الل تõامن 

ن�صاط������ات ع�صبونية تن�ص������اأ يف نواì دماZية 

 )12(
منف�صلة ت�رصيحياً.

 فريى اأن وعي 
اأما )Zوردون Zال������وب()❁(

الذات Áك������ن اأن يكون قد تط������ور ا�صتéابة 

ل�صغو• اجتماعية فريدة مرتبطة بالتعقيد 

ف������راد. وبف�صل  املتنام������ي للعالق������ات بني الأ

انبث������ا¥ منف������ذ اإىل عامله������ا الداخل������ي، رمبا 

ن�ص������ان البداFية قد طورت  تكون �صبيهات الإ

ا�صÎاتيéيات مكر�ص������ة للتوقع والتاأثري على 

 ، خري������ن: التع������اون، اÿداع..اإل
Bصل������و ال�

وت�صكل هذ√ ال�صÎاتيéيات بدورها �صغوطاً 

أك تعقيداً،  انتقاFية ل�صياZة خÈات عقلية ا

ر التطورية اأمكننا اأن نكون  وم������ن وجهة الن

نحن م�صدر ذكاFنا ورمبا اأن العقل قد انبثق 

خرين  Bات الÈ������خذ نوايا وخ م������ن احلاجة لأ

 
)13(
بالعتبار.

 .Primates ي�صياتFمن بني جميع الر
ورانغوتان قادران على  فاإن ال�صمبانõي، والأ

أ ذهني عن معرفة الذات، وبقية  ت�صكيل مبدا

احليوانات الت������ي نعتÈها ذكي������ة كالغوريال 

تلك هذ√  أنها  وقردة الري�صو�ض، ل يب������دو ا

 )14(
القدرة.

لك������ن من الطري������ف اأن هن������ا ما ي�صري 

اإىل اأن امل�ص������ار الرتقاFي بالوعي بالذات،قد 

لوحß عند )الغوريال كوكو( التي تعلمت بع�ض 

الرموز اللغوية يف عم������ر مبكر، ثم خ�صعت 

 Patterson،cohny( ة والدرا�صة للمالح
1994( حي������ث تعلمت بع�������ض الكلمات بعمر 

كنت من نط������ق وفهم �صمري  ال�صنة وق������د 

املتكل������م Me و�صمري امللكية mine وكذلك 
35 �صهراً  ا�صمه������ا، حني بلغت من العمر 34

وق������د تعرفت على ال������ذات ب�رصياً من خالل 

Bة حينما بلغت  تعرفها عل������ى �صورتها يف املرا

اثنني واأربعني �صه������راً. واإذا كان الرابط بني 
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التع������ر± على الذات يحد ل������دى الر�صيع 

الب�رصي يف نهاي������ة ال�صنة الثاني������ة، فاإنه قد 

حد لدى )كوكو( يف منت�صف ال�صنة الثالثة 

 
)15(
من عمرها.

ارب  وزي������ادة على م������ا �صبق فهن������ا 

توحي بوجود وعي �صعوري عند الرFي�صيات 

دير  وذلك حني ÷اأ Zالوب Gallup اإىل ت
حيوانات������ه ثم و�صع بقعة حمراA فو¥ حاجب 

ذن Zري املéاورة. يف  كل منها واأخرى فو¥ الأ

اأماكن ل Áك������ن للحيوان اأن يكت�صفها اإل يف 

Bة.وبعد اأن �صح������ت احليوانات راì يعد  املرا

بدقة خالل مدة معينة عدد املرات التي كان 

أو تلقاFياً  فيها احلي������وان يالم�ض بغري ق�صد ا

Bة اأمامه، ويح�صي  هذ√ املناطق، ثم ي�صع مرا

ع������دد املرات التي كان فيها احليوان يالم�ض 

املنطقة احلمراA يف املدة نف�صها اإىل اأك من 

خم�ص������ة وع�رصين �صعفاً عما كانت عليه قبل 

Bة،وبعد مالم�صة احليوان للبقعة  روؤيتها باملرا

أو ي�صمها  احلم������راA، كان يفح�ض اأ�صابع������ه، ا

������ارب مماثلة على الغوريال،  وقد اأجريت 

فاأعط������ت نتاF مماثلة، اأو حتى ذات دللت 

 
)16(
اأقوى مما هي عند ال�صمبانõي.

ن�صان لنف�ص������ه يف عالقاتها  اإن روؤي������ة الإ

بالعا⁄ اÿارجي،اإ‰ا تعني تعرفه اإىل ذاته يف 

fiيطها فما هي هذ√ الذات ي�صاأل )يون≠(، 

نا( fi������ور الوعي،  ويق������ول.. اإنه������ا اأولً )الأ

فعندما ليكون Zر�ض م������ا قاباًل لالن�صمام 

نا، اأول يكون ثمة ج�رص ي�صل الغر�ض  اإىل الأ

نا، ف������اإن الغر�ض يكون حينÄذ خافياً، اأي  بالأ

ن������ا مبثابة Zري املوجود.  اإن������ه بالن�صبة اإىل الأ

وÁكننا بالتا› حتديد الوعي كعالقة نف�صية 

نا،ولك������ن ماهي  بواق������ع مرك������õي يدع������ى الأ

.. اإنها مق������دار مركب للغاية، �صيA ما  نا
الأ

حا�صي�ض تنطوي  أ�صبه بتéميع للمعطيات والأ ا

ول على اإدرا الو�صعية املكانية 
يف املقام الأ

الت������ي ي�صغلها ا÷�ص������م، كو�صعي������ة احلرارة 

. ثم اإدرا احلالت  والÈودة وا÷������وع.. اإل

نا( تنطوي  أنها )الأ الوجدانية، اإ�صاف������ة اإىل ا

على كم هاFل من الذكريات، ومع ذلك يبدو 

اأن احلالة الوجدانية هي العن�رص ا÷وهري ، 

أنف�صنا كاأ�صد ما يكون الوعي،  ننا اإ‰ا نعي ا
لأ

درا عندما  وندر ذواتنا كاأ�صد ما يكون الإ

 
)17(
نكون فري�صة وجدان ما.

نا وال������ذات يحقق  أم������ا التن�صي������ق بني الأ ا

أياً كانت ا÷������روì والنواق�ض، ذلك  الكلية، ا

اأن املو�صوع املط������روì، لي�ض اأن Áلك الفرد 

كل �ص������يA، ول اأن يكون كل �صيA بل اأن يوجد 

 
)18(
وفق بنية تتمثل فيها التناق�صات.

������ر الفرويدية، فاإن امليل  ومن وجهة الن

اإىل ع������õل كل م������ا Áكن اأن ي�صب������ م�صدراً 

ن������ا( اإىل طرد√ اإىل اÿارج 
زع������اج عن )الأ لالإ

تعي خال�ض، يقابله ويعار�صه  oنا( م
أ وتكوين )ا
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عا⁄ براين )خارجي( Zريب ومتوعد. وحدود 

فالت  نا املoتعي البداFي ل Áكنها الإ هذا الأ

من اأ�رص ت�صحي وتعديل تفر�صها التéربة.

لى  أ�صياA عديدة ل يريد الطفل اأن يت فثمة ا

أنها لي�صت  عنه������ا بو�صفها م�ص������ادر للذة،مع ا

 õيÁ أن������ا( واإ‰������ا ه������ي )مو�صوع(.وعندما )ا

تي  Bاين الÈنا( من ال ا÷واين العاFد اإىل )الأ

من الع������ا⁄ اÿارجي فاإن������ه ي�صتوعب للمرة 

أنه يوجه  أ الواقع( الذي يفÎ�ض ا وىل)مبدا الأ

 )19(
التطور الالحق.

ولرمبا على حد تعبري فرويد باأن احلالة 

احلوا�صية كانت مرهونة باحلالة الوجدانية 

الواعي������ة باعتبارها ت�ص������كل ا÷انب الذاتي 

ية حال������ة نف�صية، وت�صب������ هكذا مالزمة  لأ

للعمليات املتعاقبة الفيõيولوجية  العقلية، 

وا�صتناداً اإليها فاإن الوجدان الواعي Áثل هنا 

ا÷انب الذاتي لق�صم من العمليات املتعاقبة 

البدني������ة )الفيõيقية( الت������ي يتم حدوثها يف 

�صميم جهاز اÿاليا الع�صبية )اأي العمليات 

)20(
املتعاقبة احلوا�صية(.

ويب������دو عموم������اً اأن الرابط ب������ني مفهوم 

�������ض ع������ن ذات������ه وبني ح������دود ج�صد√  ال�ص

واإح�صا�ص������ه ب������ه �������رصوري من اأج������ل �صعور√ 

 ßبالوحدة ب������ني ا÷�صد والذات. حيث لوح

من خ������الل احلالت ال�رصيري������ة التي �صملت 

�صابات يف اإحدى  املر�ص������ى الذين تعر�صوا لإ

خ�������ض يف اإ�صابات 
، وبالأ ن�صف������ي كرتي امل

ح�صا�صات  ، اأن الإ ال�ص������ق الأÁن من الدم������ا

املري�������ض  أنا« »ا بكلي������ة  اÿا�ض با÷�ص������د 

ا÷�صدي������ة تتغ������ري. ويح�صل نق�������ض اإدرا 

ي�رص،  للé�ص������د اÿا�ض، فن�ص������ف ا÷�صد الأ

وكل ما يح������د يف هذ√ ا÷هة)وخõ√، مل�صة، 

�صغط( يت������م اإدراكه ب�صكل اأ�صعف،كما يكون 

أ�ص������واأ عندما تو�صع  �صياA ا التعر± عل������ى الأ

بالي������د الي�رصى، ول ي�صع������ر املري�ض بé�صد√ 

ب�صكل �صي فح�صب، بل يفقد يف وعيه كليته 

أي�صاً،فه������و يفقد كليت������ه املكانية،  ووحدت������ه ا

ا√ املحي������ط يف كل  وح������دود√ الوا�صح������ة 

 
)21(
ة من الõمن ا÷اري. حل

اإن امل������كان الف������ردي )املحت������ل م������ن قبل 

������ن �صفة  �������ض( Áتل������ك يف اأZلب ال ال�ص

أنا«  ح�صا�صات بكلية ال�»ا التو�صط يف تكوين الإ

ن�صان، ويف التحديد  ا÷�صدي������ة والنف�صية لالإ

املكاين الفا�صل الوا�ص عن العا⁄ اÿارجي 

ح�صا�ض املتõامن بالوحدة Zري القابلة  م������ع الإ

أو زوال املكان  للف�ص������ل معه. يوؤدي �صع������ف ا

من ج������راA حدثيات مر�صية يف ن�صف الكرة 

ح�صا�صات املذكورة  Áن اإىل فتور الإ
ية الأ امل

اه������ر �رصيريا  أو اإىل ا�صتحالته������ا الت������ي تت ا

�صية،  يف Xواه������ر الÎ������Zاب وتب������دد ال�ص

ح�صا�ض بتõايد قيا�صات  فاملر�صى يتملكهم الإ

ا�ض  �ص أو اأجõاA منها، وجميع الأ اأج�صادهم ا
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املحيط������ني بهم )يبقون( يف هذا املكان بينما 

 
)22(
)ين�رص±( املر�صى اإىل مكان اBخر.

يبق������ى لدين������ا هن������ا ت�صاوؤل مه������م.. ترى 

كيف يتطور ه������ذا الوعي بالذات يف مراحل 

الطفولة

Zل������ب على مراحل  اإن ذل������ك يتم على الأ

متع������ددة Áك������ن اأن نوجõه������ا يف �صت نقا• 

رFي�صة: 

أنه كي������ان متمايõ عن  اأول: يع������ي الطفل ا

كيان������ات اأخرى يف بيÄت������ه واأن له خ�صاF�صه 

املميõة.

أي�صاً اأن ثمة معايري  اني���ا: يعي الطف������ل ا

لل�صلو متعار± عليها يف بيÄته الجتماعية 

ويبداأ يف تقييم ذاته وفقاً لتلك املعايري.

فهمه������م  خري������ن  Bلال اأن  ي������در  ���ا:  ال

وت�صوره������م املع������ريف والنفع������ا› اÿا�������ض 

تلف عن فهمه  ،والذي ي حدا للمواقف والأ

حدا واملواقف. وت�صور√ لتلك الأ

خري������ن Áك������ن اأن  Bرابع���ا: ي������در اأن ال

تلف عن  ������روا اإليه ويقيم������و√ بطريقة ت ين

روؤيته وتقييمه اÿا�ض لذاته.

خر فيه  Bر ال ام�ض���ا: يدر اأن وجهة ن

داFه. �صه ولأ هي مبنõلة تقييم ل�ص

خرين يف  Bر ال������ ض���ا: توؤث������ر وجهة ن ضا

ر√ هو يف نف�صه حيث  الطف������ل على وجهة ن

 
)23(
يرجع اإليها عندما يقيم نف�صه.

لكن ال������ذات لÁكن فه������م وحدتها دون 

������ا√ العا⁄  ا�صتقالله������ا وروؤيته������ا الداخلية 

اÿارج������ي )املو�صوع������ي(. وعل������ى ذلك فاإن 

أ بتعل������م العÎا±  )بلي�������ض( يقر باأنن������ا نبدا

�صي������اA يف بيÄتنا  باÿا�صي������ات الواقعي������ة لالأ

أنن������ا ل نتعل������م اأن ن�ص������ف وعينا  فق������ط، وا

�صياA يف بيÄتنا اإل بعد اأن نكون قد تعلمنا  لالأ

�صي������اA يف بيÄتنا. ونح������ن ن�صف  و�ص������ف الأ

خÈتن������ا الواعية لي�������ض بلغ������ة )اÿا�صيات 

اهراتية( امليثولوجية التي يفÎ�ض بها اأن  ال

تالزم )املو�صوع������ات( امليثولوجية يف احلقل 

اهرات������ي امليثولوجي، ب������ل بالرجوع اإىل  ال

اÿوا�ض الفيõياFية احلقيقية للمو�صوعات 

ح������دا والعملي������ات التي ت������وؤدي ب�صكل  والأ

ام������ي اإىل ن�صوA نوع من اÈ������ÿة الواعية  ن

 
)24(
التي نحاول و�صفها.

اإ�صافة اإىل ما �صبق فاإن الفيل�صو± جون 

واهر العقلية  �صريل، يرى باأنه ملا كان������ت ال

ه������ي بالفعل من خا�صي������ات الدما العادية، 

أي�صاً. فاإن الوعي هو كذلك ا

وي�صيف بقوله: وذلك باملعنى الذي فيه 

ميوعة امل������اA خا�صية من خا�صيات جFõيات 

H2O. لي�ض للحديث عن )ميوعة( بالن�صبة 
للõéيA الواحد اأي معنى امليوعة هي خا�صية 

ل تع������È عن نف�صها ول معنى لها اإل بالن�صبة 

أيه )�صريل(،  ومة جõيÄات. وهذا ح�صب را ملن



GòdG »Yhh ÉeódGh ÉeódGت

45 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

واه������ر العقلي������ة التي  م������ا ينطبق عل������ى ال

لتوج������د خا�صياتها اإل يف م�صتوى معني من 

التعقيد. الوعي والذاتية بالن�صبة للفيل�صو± 

)�صريل( هما خا�صيتان منبثقتان طبيعياً من 

. لذا فاإن الوعي هو يف الوقت نف�صه  الدما

فكار والرZبات  احلياة العقلية الذاتية،اإن الأ

�ض ما.ل Áكن  حا�صي�ض هي داFماً ل�ص والأ

ي مالحß خارجي امتال معرفة مبا�رصة  لأ

 
)25(
بها. 

Îاب:  -الذا وال

ر اإىل الÎZاب عن الطبيعة  اإن فروم ين

بطر¥ flتلف������ة. فلالنف�صال ع������ن الطبيعة 

ن�ص������ان عليها  ال������ذي ي�صاح������ب �صيط������رة الإ

تلف ع������ن طابع ذل������ك النف�صال  طاب������ع ي

ال������ذي ي�صاح������ب Xهور وعي ال������ذات، ففي 

ن�ص������ان، وقد تبنى  ه������ر الإ وىل ي احلال������ة الأ

ا√ الطبيعة  يéابية  موقفاً فكرياً بال������≠ الإ

باعتبارها كذلك وم�صتعبداً اإياها ويف احلالة 

الثاني������ة هي فكرة ال�صتبع������اد عن النغما�ض 

املبا�������رص يف الطبيعة. ويعن������ي الÎZاب عن 

 Aالطبيع������ة افتقاد القدرة على ربط ذات املر

بالطبيع������ة ب�ص������ورة كلية، وه������ذا العõé عن 

الرتبا• كلية بالطبيعة لي�ض مرادفاً حتمياً 

لوع������ي الذات والعقل عند فروم، فهو يعتقد 

اأن بو�ص������ع املرA اأن يربط ذاته كلية بالطبيعة 

دون اأن يفق������د وعيه بذاته وعقله، ففي هذ√ 

احلالة يتم معاي�صة الطبيعة ل ب�صورة �صلبية 

ح������رى باعتبارها مادة خاماً يتعني  واإ‰ا بالأ

 
)26(
دامها و�صياZتها. ا�صت

أم������ا هيéل فيتحد عن الفرد باعتبار√  ا

ن�صان هو  )مغÎباً عن ذاته(، وهو يعتقد اأن الإ

ي  أ�صا�صي لأ أ�صا�ص������اً عقل، واأن الكلية اأمر ا –ا
أ�صا�ص������ه، وهكذا فاإن افتقاد  �صيA عقلي يف ا

الكلية ي�صفر عن اأن املرA )يغرب بذلك نف�صه 

ع������ن الطبيع������ة ا÷وهر وي�ص������ل اإىل اأق�صى 

قمم التطر± يف التناف������ر مع ذاته(، والفرد 

بتوقفه عن اأن يكون يف وحدة مع تلك البنية 

الجتماعي������ة يفق������د كليت������ه، وحينما يحد 

ذل������ك فاإن الفرد ل يعود ب������ه ممتلكاً لنا�صية 

جوه������ر√. ويف البنية الجتماعي������ة يتمو�صع 

العقل، وحينما تغÎب البنية عن الفرد فاإنها 

 
)27(
تغدو عقاًل متو�صعاً مغÎباً عنه.

ن�صان يتمثل  ويعتقد فروم اأن جوهر الإ

أنه  يف التناق�������ض الكام������ن يف وج������ود√ )اأي( ا

أنه يتéاوزها باعتبار√  جAõ من الطبيعة، اإل ا

Áتل������ك نا�صية العقل ووعي ال������ذات وي�صري 

ن�صان من حالة الوحدة مع  اإىل اأن خ������روج الإ

الطبيع������ة اإىل الوعي بذات������ه ككيان منف�صل 

خري������ن املحيطني  Bع������ن الطبيع������ة والب�رص ال

أو  به. ويوؤدي ذلك النف�ص������ال عن الطبيعة ا

اوزه������ا باأنه اÎ������Zاب ع������ن الطبيعة اإن 

ن�ص������ان اإذ يتéاوز الطبيع������ة ويغÎب عنها  الإ
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يé������د نف�صه عاري������اً والعار يéلل������ه. ويرجع 

حيان اإىل Xهور وعي 
فروم ذلك يف بع�ض الأ

ل�ض  ن�صان الت الذات. وهو �صيA ل Áكن لالإ

ن�صان عن الطبيعة  من������ه ويبدو اأن اÎZاب الإ

ه������و اأمر حتم������ي ول منا�ض من������ه. يف �صبيل 

 )28(
حتقيق )وعي الذات(.

اهرة  ألي�ض مبقدورنا تف�صري هذ√ ال ترى ا

البيولوج������ي  امل�صت������وى  عل������ى  )الÎ������Zاب( 

الع�صبي واإذا كان ذل������ك �صحيحاً فاإىل اأي 

اهرات ال�رصيرية  حد ي�صه������م فهمنا لهذ√ ال

.. يف فهم جوهر حادثة الÎZاب

فعلى �صبي������ل املثال فاحلال������ة النفعالية 

ية  املتبدل������ة يف اإ�صاب������ات ن�صف الك������رة امل

و±  Á������ن لÁكن و�صفها ل كذعر ول ك الأ

اهرات اÎZاب  ول كحõن، وتÎافق م������ع ت

�صية. فالعا⁄ الواقعي يتغري لي�صب  وتبدد �ص

لوان  خانقاً، مقب�صاً، Zري طبيعي وجامد. الأ

تبه������ت، والوجو√ تبدو fl�صو�صنة )فارZة من 

أو اBلت  اأي fiت������وى( ويب������دو الب�رص كدم������ى ا

فقدت الق�صمات واملعا⁄ الفردية والنفعالية 

وي�صعر املر�صى باأنه������م مغÎبون ومنف�صلون 

درا  عن العا⁄ اÿارجي، وي�صف املر�صى الإ

نا اÿا�ض، والعا⁄ املحيط  Zري النفعا› لالأ

 
)29(
باأنه ذو �صبغة مõعéة وم�صايقة.

ومن كل ما مت و�صفه من قبل 

(,1959Abramowitsch , 1957Schlarowa 
1948Gurewitsch, 1965 Semenow, 
Dobrochotowa,Bragina1978) 

�صية والÎZاب لبد  حلالت تبدد ال�ص

من النتبا√ لثال نقا• هي..

أو زوال  مر هنا بتناق�ض، ا اأول: يتعل������ق الأ

ن�صان ال�صلي������م بكليته  ال�صع������ور الباطن������ي لالإ

أنا( املري�������ض اÿا�صة ا÷�صدية  وتبدلي������ة )ا

والنف�صية.

اني���ا: اإن ال�صع������ور بالرتبا• Zري القابل 

نا اÿا�صة واملحيط، وال�صعور  للف�صم بني الأ

أو فoقد. بوحدتهما قد �صعف ا

مر هن������ا با�صطراب يف  ���ا: يتعل������ق الأ ال

كلية وتبدليه العا⁄ اÿارجي. 

نا  ام������اً اأن وح������دة الأ  وم������ن ا÷لي 

ا÷�صدية والنف�صية، ع������دم قابليتها للف�صل 

عن املحي������ط، وكلية العا⁄ اÿارجي جميعها 

Zري ممكن من دون مكان fiدد وزمان fiدد، 

رج������ بالندماج  مر هنا على الأ ويتعل������ق الأ

ح�صا�صات ا÷�صدي������ة املتنوعة،  الõمن������ي لالإ

واملنطلقة من flتلف نقا• املكان ا÷�صدي. 

نا اÿا�صة  ح�صا�������ض بكلية ووح������دة الأ اإن الإ

رو± الطبيعية  والعا⁄ اÿارجي يÎافق يف ال

نا ا÷�صدية عن  م������ع اإدرا ف�صل وا�ص لالأ

تلف نقا•  املحيط، هذا الحتاد الõمني مل

امل������كان )مبعنى احل������واد الواقعة فيه( يف 

الوعي ه������و بالذات ما ي�صط������رب عادة يف 

 
)30(
ية الأÁن. اإ�صابة ن�صف الكرة امل
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أنا( املري�ض يف اإ�صابات ن�صف الكرة  اإن )ا

Áن متواجدة يف كل مقطع مoعطى 
ية الأ امل

من املكان الواقعي والõم������ان الواقعي،حيث 

�صية  �صابات تبدد لل�ص يح�صل يف ه������ذ√ الإ

ا÷�صدية ب�صكل خا�ض وال�صكل املتطر± منه 

هو التغريب الذي ين�صحب عادة على ن�صف 

�صية  ي�رص بالكامل، اأما تبدد ال�ص ا÷�صد الأ

 )31(
النف�صية فيحد بدرجة طفيفة.

ويبدو عموماً اأن الÎتيب الõمني ل�صل�صلة 

نية ب������اأن يعطى لكل  Bح������دا الواقعية ال الأ

������ة زمنية يف مكان واقعي انطباع ح�صي  حل

ج�صدي مميõ من كل نقطة من نقا• املكان 

الذي يحتله ا÷�صد، يب������دو اأن هذ√ العملية 

ي�صطلع بها الدم������ا الأÁن على نحو كبري، 

ي�رص باللغة والتفكري  كما ي�صطلع الدم������ا الأ

املنطقي 

اأما عندما يغيب هذا التن�صيق الدماZي 

ويح�ص������ل اندم������اج زمن������ي داخل������ي له������ذ√ 

ح�صا�صات ا÷�صدية،فال Áكن هنا �صناعة  الإ

نا اÿا�صة )ا÷�صدية(  حدود وا�صحة بني الأ

�صيتنا ونغÎب  والعا⁄ املحيط بنا، فتتبدد �ص

عن ذواتنا. 

مر فاإن املر�ص������ى يف اإ�صابات 
كذل������ك الأ

ي������ة الأÁن( يفقدون القدرة على  )الكرة امل

التق������ا•، اأو فهم التغيريات التي حت�صل من 

مكان اإدرا  حولهم دون انقطاع، ول يعود بالإ

تبدلي������ة العا⁄ وح������ركات املوا�صي������ع فيه. اإن 

عدم حركة العا⁄ يف وعي املري�ض ينبغي اأن 

نت�صورها باأن العا⁄ املoدر من قبله يف هذ√ 

������ة يبدو له كما كان قبل ثانية واحدة.  اللح

وين�صاأ يف وعي املري�ض وب�صكل ل اإرادي تيار 

ثان من الت�صورات احل�صية وتكون احلواد 

املتتالية املoعا�صة قد حدثت يف املا�صي عندما 

�ض ه������ذ√ احلواد مرة اأخرى،  يعي�ض ال�ص

حي������ث يعي�ض احلالة النف�صية يف ذلك احلني 

ال�صابق. وبه������ذا ي�صتعيد التيار الثاين للوعي 

ن Zري واقعي ولكنه كان واقعياً  Bعاملاً ه������و ال

يف املا�صي بالن�صبة للمري�ض، ويعي�ض املري�ض 

ول منهما حقيقي  يف ه������ذ√ النوبة عاملني: الأ

موجود مبكان وزمان fiدد ملمو�ض، والثاين 

هو الع������ا⁄ املا�ص������ي ال������ذي كان موجوداً يف 

 
)32(
اإدرا املري�ض.

: - الÑ  الذا  الدما

رية الفرويدي������ة يف ا÷هاز  ح�ص������ب الن

النف�ص������ي ف������اإن ا÷������Aõ املكبوت م������ن العقل 

أ  تلف عن مبدا أ ي الالواعي يعمل طبقاً ملبدا

نا الواعية، هذا النمط  الواقع، الذي يحكم الأ

مال،  Bمن التفكري الالواع������ي يعلل النف�ض بال

ويغفل وهو مفعم بال�������رصور قواعد املنطق 

������ا√ الõمن، ف������اإذا كان فرويد على حق،  وا

فالبد اأن يطلق تلف البن������ى املثبطة للدما 

ن������ا الكابت������ة ‰اذج من  )الت������ي تoعد مقر الأ
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العمل العقلي تن������ايف التفكري ال�صليم وت�صاير 

ته  ني������ات النف�ض( وهذا م������ا اأمكن مالح

لدى م�صاب������ني بتلف يف املنطق������ة احلوفية 

Limbic region، ا÷بهي������ة التي تتحكم 
 self يف نواحي مهم������ة من ال�صعور بالذات 
awareness اإذ يب������دي ه������وؤلA امل�صاب������ون 
متالزم������ة تدعى )ذهان كور�صاكو±( يت�صف 

أنه������م ن�صاوؤون،  اأ�صحابه������ا بكونه������م ل يعون ا

وه������ذا يéعله������م Áل������وؤون ثغ������رات ذاكرتهم 

بالتحريف������ات  تع������ر±  ة  مبع������ بق�ص�������ض 

 
)33(
.Confabulations

اإن الب�������رص –عموماً ق������د طوروا ح�صاً 
������ري له يف تعقي������د√، وقد يكون  بالذات لن

ي������ة اأمام ا÷بهية  من امله������م اأن الق�رصة امل

الو�صطى واحدة م������ن اأهم املناطق الدماZية 

ي������õاً، فهذ√ الق�������رصة لدى الب�رص  الب�رصية 

أك������È منه������ا ل������دى الرFي�صيات Zري  لي�ص������ت ا

تلك  الب�رصي������ة، فح�ص������ب. بل اإنه������ا كذلك 

تركيõاً اأكÈ لع�صبونات فريدة ال�صكل تدعى 

اÿاليا املغõلية Spindle cells، ول يعر± 
ن عمل ه������ذ√ الع�صبونات  Bحت������ى ال Aالعلما

أنها توؤدي دوراً مهماً يف  ولكنهم ي�صتبهون يف ا

أنه اإذا  Zلب ا
معا÷ة املعلومات.ويبدو على الأ

كانت الذات الب�رصي������ة ذات التéهõ املكتمل 

ن�صان، فاإن تلك  هي نتاج جمتمع ف�صيل������ة الإ

ال�صلة قد تف�رص ملاذا توجد تداخالت مثرية 

بني الكيفية التي نفكر بها باأنف�صنا، والكيفية 

خرون، ول يقت�رص هنا هذا  Bالتي يفكر بها ال

التداخل عل������ى القدرة على ال�صعور مب�صاعر 

الغري. فالب�رص كذلك ماهرون على نحو فريد 

خرين من  Bأف������كار ال يف ا�صت������دلل مقا�صد وا

بني جن�صهم. لقد اأجرى العلماA م�صحاً على 

أنا�������ض من�صغلني فوج������دوا اأن بع�ض املناطق  ا

الدماZية الت������ي ت�صب نا�صطة، ت�صكل جAõاً 

من ال�صبكة امل�صتعملة يف التفكري حول الذات 

ي������ة اأمام ا÷بهية  )مب������ا يف ذلك الق�رصة امل

 )34(
الو�صطى(.

هم بني دما  اإن الف������ر¥ الرFي�ص������ي والأ

ن�ص������ان ه������و الÈوز  ال�صمبان������õي ودم������ا الإ

ن�صان،  الكب������ري للف�ض قبل ا÷بهي عن������د الإ

 �alamus ويت�ص������ل هذا الف�ض بامله������اد
وق������د   ،hypothalamus  Aوالوط������ا
أoفÎ�������ض اأن املناطق قب������ل ا÷بهية هامة يف  ا

احلفا عل������ى توجيه الوXاFف العقلية نحو 

فكار، وذلك  هدا±، اإ�صاف������ة اإىل اإتقان الأ
الأ

ريد  يعني بب�صاط������ة زيادة درج������ة عمق و

طيط  تلفة، والق������درة على الت فكار امل الأ

للم�صتقبل وعل������ى تاأجيل الفع������ل كا�صتéابة 

فعال قبل  �صارات ح�صي������ة، وتدبري نتاF الأ لإ

القي������ام بها وحل م�صكالت فل�صفية وح�صابية 

معقدة وال�صبط الأخالقي. وعقب التداخل 

ا÷راحي با�صتÄ�ص������ال املنطقة قبل ا÷بهية 
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Prefrontal lobotomy، يح������د حالة 
لف  م������ن اÿل������ط بذاك������رة م�صطرب������ة، وت

بالن�ص������ا• العقل������ي، وع������دم �صب������ط التبول 

وكذلك الت������Èز، مع تغيري بالن�صا• الع�صلي، 

أو زيادته وتغيري بالتعبري النفعا›  يف �صعفه ا

�ض كمن  وال�صلو الجتماعي، ويبدو ال�ص

فقد �صمري√، ويبدو الف������رد لطيفاً ومتعاوناً 

على Zري العادة بعد ا÷راحة، مما يدل على 

فعال والختيار  رادة يف الأ ا�صمحالل دور الإ

 )35(
والتفكري.

ية قبل  وهك������ذا يب������دو اأن الق�������رصة امل

يõ وXاFفها وتطورها الكمي  ا÷بهي������ة يف 

أف������راد الرFي�صيات، قد  والنوع������ي عن باقي ا

اذ  ن�صاين م������ن التفو¥ وات مكن������ت نوعنا الإ

القرارات ال�صعبة )‰������وذج التفكري امل�صبق( 

م������ن اأجل البقاA وحفß الن������وع وجميع هذ√ 

ي������ة قبل  الوXاF������ف الراقي������ة للق�������رصة امل

ا÷بهي������ة ترتبط عل������ى نحو وثي������ق بقا�صد 

مر الذي Áكن ه������ذ√ الذات من  ال������ذات، الأ

التفرد على باق������ي اأفراد الرFي�صيات، وحتى 

�صم������ن جن�صنا من اأفراد الب�������رص. لي�ض هذا 

وح�صب فاإذا ما اأرادت الذات اخÎا¥ العا⁄، 

وتاأكي������د وجودها فيه، ف������اإن ذلك ي�صتلõم اأن 

تكون جمهõة باÈÿات ال�صابقة عÈ عمليات 

ال�صطف������اA الطبيع������ي �صواA عل������ى امل�صتوى 

البيولوجي اأو حتى ال�صلوكي التي تدعم �صبل 

البقاA والتطور.

(*) G.Gallup Jr.Champanzees, Self Recognition ,Science,Vol l67,1970.
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امة: دمة  م

اFعة لدى ا÷ن�صني يف flتلف صاFعة لدى ا÷ن�صني يف flتلف صاFعة لدى ا÷ن�صني يف flتلف  صكالت النف�صية ال�صكالت النف�صية ال� كالت النف�صية ال�صكالت النف�صية ال�ص صا÷روì العاطفية من امل�صا÷روì العاطفية من امل�

دمة اÿيانة صدمة اÿيانة صدمة اÿيانة  صدمات ومنها �صدمات ومنها � دمات ومنها �صدمات ومنها �ص صكال هذ√ ا÷روì وال�صكال هذ√ ا÷روì وال� كال هذ√ ا÷روì وال�صكال هذ√ ا÷روì وال�ص ص�ص� أ ااملراحل العمرية..وتتنوع ااملراحل العمرية..وتتنوع ا

العاطفية والõوجية وهروب احلبيب وابتعاد√ والهéر والطال¥ والفرا¥..

دمة ومالfiها ووفقاصدمة ومالfiها ووفقاصدمة ومالfiها ووفقاً صيل ال�صيل ال� يل ال�صيل ال�ص ص لتفا�ص لتفا� دمة ونتاéFها وفقاصدمة ونتاéFها وفقاصدمة ونتاéFها وفقاً صثار ال�صثار ال� B تلف ا وت

ي وا�صتعداداته وقدراته صي وا�صتعداداته وقدراته صي وا�صتعداداته وقدراته  ص�ص� �ص �ص صن�صان وXروفه وتكوينه النف�صي وال�صن�صان وXروفه وتكوينه النف�صي وال� إية الإية الإ ية الصية الص ص�ص� �ص �ص صل�صل�

ومهاراته.. 

. امع  Pا ض ضار ال£ النف�ض واأ ض ا

. ض ر  : الفنا  ل الفن الع

❁❁

ò

فية.. رو العا ن�ضيا ا

ا ي ع ا و اضا ي ع ا و اضا ي ع ا و ا VضإVضإVاإVإ

ال �ضا ا ال.  �ضا ا  .

❁
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وعموماً Áكن لل�صدم������ات العاطفية اأن 

ي صي صي  صلنف�صلنف� ⁄ ا إدي اإدي اإىل الكتÄاب واحل������õن والأ دي اودي اوؤ وت������وت������

كالت صكالت صكالت  صىل م�صىل م� إدي اإدي اإ دي اودي اوؤ و..كما تو..كما ت تمر طويالصتمر طويالصتمر طوياًل صلذي ي�صلذي ي� ا

ية مرتبط������ة با÷ن�ض صية مرتبط������ة با÷ن�ض صية مرتبط������ة با÷ن�ض  صلوكي������ة وعق������د نف�صلوكي������ة وعق������د نف� لوكي������ة وعق������د نف�صلوكي������ة وعق������د نف�ص ص�ص�

خر والبتعاد  Bا÷ن�ض ال ضخر.. مثل رف�ضخر.. مثل رف�ض Bال

إجهته واإجهته واإيذاFه  اصاصاً موا صي�صي� أ عنه وعدم الثقة به وا

واحلقد عليه..

لو صلو صلو  صل�صل� دماين وا لو صلو صلو الإ صل�صل� إدي اإدي اإىل ا دي اودي اوؤ وكما توكما ت

لو صلو صلو النتحاري.. وZري  صل�صل� اد للمéتمع وصاد للمéتمع وصاد للمéتمع وا صمل�صمل� ا

اطراطرابات. طرصطرص ص�ص� ذلك من ا

إكل اإكل اإيéابي مطلوب  كل اصكل اص صل�صدمات ب�صل�صدمات ب� اوز ا اوز او او

ي صي صي  صلنف�صلنف� ان اصان اصان اإىل الدعم ا صن�صن� داFم������اً.. ويحتاج الإ

أف������كار√ وانفعالته  إملعن������وي واإملعن������وي واإعادة ترتيب ا وا

افة للتعبري عن اصافة للتعبري عن اصافة للتعبري عن اBلمه وجروحه  ص�ص� وعواطفه اإ

إو تق�رص اإو تق�رص اإىل  أ ب������ه وحõن������ه ملدة تط������ول اصب������ه وحõن������ه ملدة تط������ول اصب������ه وحõن������ه ملدة تط������ول ا �Zصو�Zصو

هله وهله وؤهله  وبة كافية توبة كافية ت بة كافية تصبة كافية تص صل�صدم������ة بن�صل�صدم������ة بن� اوز ا اأن يتم 

كل فع������ال وفت صكل فع������ال وفت صكل فع������ال وفت  صر يف حيات������ه ب�صر يف حيات������ه ب� اتم������راتم������را تم������رصتم������رص صلال�صلال�

خرين واحلياة. Bه وصه وصه وال ص�صفحة جديدة مع نف�ص�صفحة جديدة مع نف�

ة وهي رصة وهي رصة وهي  رصو مي�رصو مي� هلة اصهلة اصهلة اأ صت �صت � ت �صت �ص صلعملية لي�صلعملية لي� اوهذ√ اوهذ√ ا

ية صية صية  صلنف�صلنف� ا ض�ض�ض �ص �ص صل�صل� اتهلك كثرياتهلك كثرياً من طاق������ة ا تهلك كثريصتهلك كثريص صت�صت�

هور صهور صهور  صىل �صىل � إلبدنية وهي حتت������اج اإلبدنية وهي حتت������اج اإ والعقلي������ة وا

نوصنوصنوات.. صو �صو � أ عديدة ا

ية صية صية  صلنف�صلنف� ك في������ه اصك في������ه اصك في������ه اأن الثقاف������ة ا ص�ص� لومم������ا لومم������ا ل

ان ملا يéري له من اصان ملا يéري له من اصان ملا يéري له من اBلم  صن�صن� مفيدة يف تفهم الإ

فيف  ااعد√ على ااعد√ على احتواA ذلك والت اعد√ على صاعد√ على ص صومعاناة وي�صومعاناة وي�

او باو باBخر.. كما اأن  أ كل اصكل اصكل ا صيطرة عليه ب�صيطرة عليه ب� يطرة عليه ب�صيطرة عليه ب�ص صل�صل� منه وا

كالت صكالت صكالت  صطالع على م�صطالع على م� الثقافة العاطفي������ة وال

احلب و�صدماته مفيد جداً يف عملية تعديل 

الت������وازن النف�صي والعقل������ي والفكري الذي 

يتعر�ض له املéروì وامل�صدوم..

اوز  وتت�صمن عملية اإع������ادة التوازن و

�ض عل������ى الن�صيان.. ال�صدمة ق������درة ال�ص

وعلى اإعادة ترتي������ب عامله الداخلي مبا فيه 

ليمة املرتبطة بانفعالت  تعديل الذكريات الأ

�صى،  �صديدة �صلبية مثل الغ�صب واحلõن والأ

وتعدي������ل اأفكار املرA عن نف�صه وقيمتها وعن 

الفقدان واÿ�صاFر الت������ي تعر�ض لها..وعن 

الواق������ع املحيط به وامل�صتقب������ل الذي يقÎب 

منه.

وÁكننا القول اإن ا÷روì العاطفية تغذي 

دبي والفني عموم������اً.. مثل كتابة  التعب������ري الأ

الق�ص������ة وال�صعر والرواي������ة واÿاطرة وZري 

أدباً  ذلك.. وÁكن اأن تنت ا÷روì العاطفية ا

 Èأدبية يعت موؤث������راً، كما اأن التعبري باأ�ص������كال ا

راحاته  أ�صلوباً عالجياً يعال فيه املéروì ا ا

أك ثقة  أك توازن������اً وا وقلق������ه ب�صكل يéعله ا

د ذلك عن������د عموم النا�ض وهم  بنف�صه. و

يكتب������ون وينتéون كتابات متفاوتة يف عمقها 

د ذلك عند  دبية كما  وقيمتها الفكرية والأ

دباA املحÎفني. الأ

ومن الناحية النف�صية ن�صéع طر¥ التعبري 

نه������ا مفيدة وت�صاهم يف  دبية لأ الكتابي������ة والأ

اإع������ادة الت������وازن للذات املéروح������ة. وهنا 

أ�صكال عالجية تعبريية معروفة مثل العالج  ا
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ال�صدمات  ثي������ل  ( بالتمثي������ل 

مث������اًل( وطر¥ التعب������ري بالر�صم 

والفن ويف كل ذلك تنفي�ض عن 

امل�صاع������ر املتنوعة وفيها عقلنة 

و�صبط لهذ√ النفعالت.

والو�صول اإىل الن�صيان لي�ض 

اأمراً �صهاًل وله جوانب متنوعة.. 

واحلدي������ث عن������ه يتطلب خÈة 

ودراي������ة وعلماً.. والكتاب الذي 

كتاب  نقدي������اً  بعر�صه  �صاأق������وم 

ديبة اأحالم  أدب������ي بامتي������از لالأ ا

م�صتغا‰ي وهي كاتبة م�صهورة 

تكتب الروايات واملقالت.. ويف 

هذا الكتاب ق������ررت الكاتبة اأن 

 Fتقدم تفا�صي������اًل هامة ون�صا

مفيدة ح������ول الن�صي������ان وحول 

ا÷روì العاطفية..

وق������د اأعéبن������ي الكتاب يف 

الذي يالم�ض احلياة  مو�صوعه 

اليومية للمالي������ني يف جمتمعاتنا فيما يتعلق 

باحلب وم�صكالته واملعذبني بéراحه.. وقلت 

اأعر�ص������ه واأكتب ع������ن مو�صوعاته املطروحة 

ر نف�صي������ة وعملية مما ي�صيف  من وجهة ن

تفا�صيل مفيدة وحتليالت حول هذا املو�صوع 

احليوي الهام.

اب: ا م ال � ا و اإVضا

1- يت�صم������ن الكت������اب اإه������داAات ومنها 

اإىل »الن�ص������اA اللوات������ي عق������دن قرانهن على 

ار«.. وهي بذلك حتدد �رصيحة وا�صعة  النت

ار واملعاناة..  من القارFات املتعطالت بالنت

واإىل »الرجال الرجال الذين مبéيÄهم تتغري 

قدار« وهي حتدد هوؤلA الرجال ب�صفات  الأ

معينة فيما بعد..

- طرح������ت الكاتب������ة م�������رصوع »مواجهة 

اإمÈيالي������ة الذاك������رة والع������دوان العاطف������ي 

للما�صي علينا« بو�صاط������ة الن�صيان.. ن�صيان 

الفقدان.
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واأو�صح������ت اأن ه������ذا الكتاب لي����س بيانا 

ي���ة Vض���د  ة ن�ضا ���ر ن���  ا ول ي��� ي���ا م ن�ضا

�رصة التي  Bرة دفاع������اً عن الرجول������ة ال ��� الذ

نباهي بوقوعنا يف فتنتها.وتت�صمن الرجولة 

خال�ض  تلك ال�صهامة وال�صمو والفرو�صية والإ

ذى.. والتي  أة واحدة والÎفع ع������ن الأ لم������را

وج������دت لتعط������ي ل لت������وؤذي لتبن������ي وحتب 

وتهب.

وه������ي تن�ص الرج������ال الذي������ن يقروؤون 

الكت������اب اأن يتعلموا م������ن اأخطاZ Aريهم من 

دب.  دب من قليلي الأ الذكور واأن يتعلموا الأ

ار  ��� ال راأة  ض��� ا ا ل م وه������ي توؤكد اأن 

أة اإىل  ��� نبهوا املرا ذ ضا من ان��� بف�ضل فر

ل نحلم اأن  خدعة الذكورة.. وتقول اإننا �صن

تك������ون لنا بهوؤلA الرجال قرابة اأن نكون لهم 

اأمهات وبنات..زوجات اأو حبيبات.. كاتبات 

أو ملهمات.. ا

أة  : الكتاب عموماً فيه حتيõ للمرا ي��� ع

هر ذلك يف عدة نقا•  أو اأخرى وي بدرج������ة ا

كما �صيتبني لحق������اً.. ومع ذلك فاإن الكاتبة 

أة عÈ التاري كانت  توؤكد اأن كل مكا�صب املرا

اهل  بف�صل فر�صان منقذي������ن.. ويف ذلك 

أة وجهودها املتنوعة. لدور املرا

وهك������ذا تتاأرج الكاتبة بني نقي�صني يف 

أة والرجل.. ويعك�ض  روؤيتها العامة لق�صايا املرا

ذلك فل�صفته������ا التوفيقي������ة العملية فهي يف 

أديبة مثقف������ة لكنها تبتعد عن  ول ا املق������ام الأ

الفل�صفة والروؤية املتكاملة العميقة.

- »اأZبط������ك نعم������ة اÿ�ص������ب.. نعم������ة 

أيه������ا الباب.. �ص������و± حتيا من  الن�صي������ان.. ا

بعدي«

حت������ت عنوان »الكات������ب مر�صد عاطفي« 

 AراZاأو�صحت الكاتب������ة اأن هذا الكتاب هو اإ

أنها كتب������ت الكتاب  للن�صي������ان ودليل ل������ه.. وا

أنها تريد من القارFات اأن  ري������ة كبرية، وا ب�ص

�صى واأن الن�صيان  ي�صحكن ول �صيA ي�صتحق الأ

هو قل������ب �صفحة من كتاب العمر ولكن »هل 

فك������رمت يف وزن ال�صفحة التي نقلبها«.. واأن 

أنها  فيف وزنها ما ا�صتطاع وا دور الكات������ب ت

نه  خرين يف قل������ب �صفحاتهم لأ Bت�صاع������د ال

أ�صهل من قلب �صفحات الذات.. ا

- تق������ول الكاتبة اإنه������ا وجدت اأن بع�ض 

ا÷م������ل التي ج������اAت يف كتبه������ا عن احلب 

يتبادلها الع�صا¥ فيما بينهم كر�صاFل هاتفية.. 

وماكان ي�صاه������ي �صعادتها بذلك اإل ذعرها  

ة طريقة يف  م������ن م�صوؤولية اأن ت�صب������ �صي

أنها وجدت نف�صه������ا متورطة يف  احل������ب.. وا

ق�ص�ض حب قراFه������ا وكانوا ي�صتنéدون بها 

حل������ل م�صاكله������م العاطفية حت������ى الرجال.. 

معت لديها  وعلى مدى عم������ر من الكتابة 

ت دفاترها  ق�ص�ض عن احلب واأ�رصار وامتالأ

باأفكار ومقولت عن احلب قررت جمعها يف 

�صل�صلة كتب تبدوؤها بالن�صيان..
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أربع������ة ف�صول..  وهي حت������دد احلب يف ا

لوعة  الغ������رية واللهفة–  اللقاA والده�ص������ة– 
الفرا¥– روعة الن�صيان.

بدية التي  وهذ√ ه������ي رباعية احل������ب الأ

اخت�رصه������ا ال�صاع������ر اإبراهي������م ناج������ي يف 

ق�صي������دة الأطالل »تعلم كي������ف تن�صى وتعلم 

أنها اختارت الن�صيان ف�صاًل  حو«..وا كيف 

ن احلب يوؤ�ص�ض ذاكرته  اأولً ولي�ض احل������ب لأ

ا÷ديدة عل������ى الن�صي������ان واأن ميالد احلب 

يكون من �صقيع النهاي������ات واÿيبات.. واأن 

الن�ص������اA املعذبات لبد له������ن اأن يتعافني من 

ج������روì املا�صي كي يغ������ادرن �صتاA احلب اإىل 

ربيعه.

أة.. وان�صيه كما  - اأحبيه كما ⁄ حتب امرا

ين�ص������ى الرجال )�صيتبني لحق������اً تو�صيحات 

حول هذ√ الفكرة(.

دب يف حياتنا دور املر�صد  - اإذا ⁄ يكن لالأ

العاطف������ي، فمن يت������ول√ اإذاً م������اذا لو اأعلنا 

أو زلõال  احلب كارثة طبيعية مبرتبة اإع�صار ا

اأو حراF������ق مو�صمية.. لو جربن������ا ال�صتعداد 

لدم������ار الف������را¥ بتقوية ع�صل������ة قلبنا الذي 

Zاين العاطفية  �صنعت �صذاجته وه�صا�صته الأ

فالم امل�رصية التي تربينا عليها. ماذا لو  والأ

جربن������ا ال�صتعداد للحب ب�ص������يA من العقل. 

لو قمنا بتقوية ع�صلة القلب بتمارين يومية 

على ال�صÈ على من نحب...

أيته������ا العا�صقات ال�صاذج������ات الطيبات  ا

الغبي������ات �صعن هذا الق������ول ن�صب اأعينكن: 

»ويل ÿل ⁄ ير يف خله عدواً«.

في خلف قناع������ه جرحاً ما  - ال������كل ي

ر اأن يطمÄن اإليك  خيبة ما طعن������ة ما.. ينت

أن�صى..  لريفع قناعه ويعÎ± ماا�صتطعت اأن ا

ألهذا احلد الكبري حéم البوؤ�ض العاطفي يف  ا

العا⁄ العربي

اإننا نحتاج اأن ن�صتعيد عافيتنا العاطفية 

كاأم������ة عربية عانت دوم������اً من ق�ص�ض حبها 

وطان ⁄ تبادلها  الفا�صلة مبا يف ذلك حبها لأ

داFم������اً احلب. حينها فقط عندما ن�صفى من 

ه�صا�صتنا العاطفية املõمنة ب�صبب تاري طاعن 

يف اÿيب������ات الوجدانية Áكنن������ا مواجهتهم 

مبا يليق باملعركة من �صالبة و�رصامة.. ذلك 

أنه ماكان باإمكانهم ال�صتقواA علينا لول اأن  ا

اÿراب يف اأعماقن������ا اأ�صعفنا..والبقاA على 

بكاA احلبيب امل�صتبد.

- نح������ن نطالب بامل�ص������اواة يف الن�صيان 

بح������ا ح������ول  م������ع الرج������ال.. وتطوي������ر الأ

اÿالي������ا ا÷ذعية وZريها علنا نعر± جذر 

 Aكومات بالوفاfi علن������ا هذ√ البلية التي 

 Aلذكريات تعي�ض وتع�صع�ض فينا وحدنا.. ندا

يé������اد عالج للحد من  نرفع������ه اإىل العلماA لإ

تف�صي داA الوفاA للما�صي لدى اإنا ا÷ن�ض 

) الب�رصي.)

ذل������ك اأن الوف������اA مر�ض ع�ص������ال ⁄ يعد 

 ..) أيامن������ا اإل ال������كالب ) ي�صيب عل������ى ا

.Aوالغبيات من الن�صا
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- العالج بالقراAة النتقاFية هو اإحدى 

اأحد طر¥ العالج النف�صي. حتى اإنه �صدر 

موؤخ������راً يف باري�ض كتاب ي�ص������م مÄة عنوان 

لروايات عاملية مق�صمة ح�صب احتياجات كل 

. حالة نف�صية Áر بها القار

1- يبقى اأن الع������الج املثا› لكل اأوجاع 

القل������ب هو ال�صح������ك وعدم اأخ������ذ الذاكرة 

ماأخذ ا÷د.

����ل ال����£����  ������ ������  ������ ������Ñ������ ل  -11

�������ل ر اإPا  احل�������Ñ�������ي�������   ��������� ��������� و

���������� ال����������ذ ����������£���������� م���������� ال����������ر وا

�����������ض�����ل ا �������ض�������Ñ�������ة  �������ن�������ا ا ب�����������  

����� �����ي����� ف����� �����������ن�����������د  ���������ض���������ي���������ا   

وU�����ض�����ل وم�������������   ����� �����������ض����� م����������  

بي نوا�ض. من الو�صايا امل�صادة لأ

اأ  ���ا   ��� ال  ��� Uضد ���ة  ا  -1

: �صديق������ة › تعي�ض ع������ذاب القطيعة  ن�ض���

ن الذي  ������وت اأمامنا لأ العاطفية.. راحت 

و�صعت خ�صاله فو¥ الرجولة وعواطفه فو¥ 

احلب نف�صه وبايعته نبياً.. Zدر بها. ترتدي 

������ار.. كل عا�صق  أنث������ى قمي�ض النت بغب������اA ا

�صية.. اأحتاج  يحتاج اإىل �صنع خرافته ال�ص

اإىل �صوتك ك������ي اأرى.. اأحبك كل حني حتى 

أن������ا ناFم. تدافع عنه كما تدافع �صحية عن  وا

جالدها.تقاطعه������ا الكاتبة عليك اأن ت�صعيه 

أياً كان جمال ذكرياتك  بدور خارج حياتك ا

معه. تق������ول لها هل تكفي الغ������رية �صبباً كي 

يغدو رجل كه������ذا حبيب ن�صاA عابرات فقط 

يب بل �صيفعل  لقت������ل الوقت انتقاماً مني 

ذلك لقتلك اأنت بال������ذات داخله.. و�صي�صعى 

أة اأخرى حت������ى ليبقى فيك  لتدم������ري بامرا

مايق������وى على حب رجل Zري√.. بكت و⁄ تقل 

�صيÄاً ومõي من الكÈياA والغباA جعلها ترف�ض 

ت�صدي������ق احتمال خيانة م������ن حتب.. فنحن 

نحك������م على وف������اA من نحب بق������در من�صوب 

( ثم بينت لها خ�صاراتها وهدرها  وفاFنا..)

رقام و�صاحت  ربع �صن������وات من عمرها بالأ لأ

بها: اخلع������ي عنك حداد هذا الرجل وخذي 

قراراً بينك وبني نف�صك باإنهاA هذ√ العالقة.. 

أة فيما بع������د واأو�صحت  اوبت امل������را وق������د 

أنه������ا تري������د اأن تن�ص������ا√ ولتري������د اأن تكرهه  ا

أنه������ا �صتكلمها كل ي������وم كبديل عن مكاملتها  وا

تت������م الق�صة باÿط العري�ض:  حلبيبها..وت

أ�صتيقß اأقول »�صاأن�صا اليوم  كل ي������وم حني ا

أيام ⁄ يحد اأن ن�صيت  أي�صاً« كل ي������وم منذ ا ا

. أن�صا اأن ا

أة هن������ا Zبية وفية وكÈياوؤها  : املرا ي��� ع

Áنعها من روؤية وت�صديق خيانة الرجل لها.. 

بالطبع لي�ض �صهاًل ت�صديق اÿيانة ومعرفة 

أ�صبابها عل������ى وجه الدقة.. وهن������ا داFماً  ا

ت�صتعمل  والكاتبة  احتمالت وترجيح������ات.. 

لغ������ة يقينية عنيف������ة وح������ادة.. يف fiاولتها 

تب�صري �صديقته������ا بحقيقة اÿيانة.. وتتنوع 

�صاليب النف�صية التي حتاول تب�صري �صاحب  الأ
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امل�صكل������ة مب�صكلته واأZلبها يقوم على احلوار 

ف������كار التلقاFية واإعادة توجيهها 
ومناق�صة الأ

�������ض على اكت�صا±  ثاني������ة مما ي�صاعد ال�ص

أو ب�صكل �رصيع.  احلقاF������ق بنف�صه تدريéي������اً ا

 Aرا Bريباً وفيه اإقحام لZ صل������وب�
وهنا بدا الأ

الكاتبة وحتليالتها.. والنتيéة تبدو Zام�صة 

حت بهذا  أدبي������ة، مراوZة، ولكنها  قلياًل، ا

�صل������وب احلاد وا�صتطاع������ت �صديقتها اأن  الأ

تن�ص������ى ولو موؤقتاً )و�صيتبني يف نهاية الكتاب 

Zري ذلك(.

ة: ر ض 1- وUضفة 

و�صفة �صحري������ة ابتكرته������ا قبل ع�رصين 

عاماً يف باري�ض عندم������ا وجدت نف�صي اأمام 

فتاة جاهõة لالنتحار ب�صب������ب ق�صوة رجل.. 

أنفة  ول م������رة بوفاA وا أة بربرية حتب لأ ام������را

و�رصا�ص������ة اأي مدجéة بكوكتيل من العواطف 

القابلة لالنفé������ار والدمار.. وحبيبها يقطع 

الهات������ف بوجهه������ا كلم������ا هاتفت������ه واإن دقت 

بابه رمى باأ�صياFها عن������د الباب.. والو�صفة 

اأن تهاتفني كلم������ا �صعرت برZبة يف مهاتفته 

أبا√ واأ�صي������ بها كيف  ألع������ن ا فاأ�صتم������ه لها وا

ت�صمحني له اأن يفعل بك مافعل... اأهمليه.. 

ودعي������ه هو يتع������ذب وي�صاأل عن������ك.. واأقول 

لها اأي �ص������يA يقوي من عÁõتها كي ت�صمد 

وتن�صا√.. واأقول لها ع������ن الرجال ماي�صفيها 

وين�صيها ملتهم

: م������ن الناحية النف�صي������ة يتطلب  ي��� ع

������ا√  الن�صي������ان ب������روز امل�صاع������ر ال�صلبي������ة 

⁄ وال�صدمة.. واأهم هذ√ امل�صاعر  مو�صوع الأ

�ض اأن  الغ�ص������ب.. وعندما ي�صتطي������ع ال�ص

يع������È عن Z�صب������ه واأن يغ�ص������ب على حبيبه 

الذي تركه فقد اقÎب كثرياً من ال�صفاA ومن 

الن�صيان.. ويحتاج ذل������ك التعبري اإىل تكرار√ 

أو باBخر مرات عديدة. وهنا تبدو هذ√  ب�صكل ا

�صدقاA اأن  هل والأ الو�صفة مفيدة وÁكن لالأ

Áار�صوها.. ولك������ن يبقى اأن املطلوب هو اأن 

أة نف�صها وتعÈ عن ذلك الغ�صب  تغ�صب املرا

ب�صكل متكرر.

ا  ا ع  ار g ل  ر مرفاأ الن ا  -1

�ضÑين اإل  ���ال ل ���ة ر .. ار اأن���  ان

 .. ر ذ ضي ا  ن�ضين  ض ندما  �ضارة  با

نا. �ضارا Pل اأننا لنن�ض 

: اÿ�صارة موؤمل������ة طبعاً وÁكن اأن  ي��� ع

ف������Îات طويلة..واملكتÄبون  تبقى يف الذهن 

يتذك������رون خ�صاFره������م كثرياً وب�ص������كل يفو¥ 

ذكرياتهم ا÷ميلة.. بينما املتفاFلون ين�صون 

خيباتهم وخ�صاFرهم ب�صكل اأف�صل..

وامله������م اأن الكاتبة هن������ا حتاول اأن تدعم 

ار  أة عن انت فكرته������ا عن �رصورة توقف املرا

أة  رجلها كي يعود.. ولكنها عملياً تقول للمرا

نه  ار√ كي تك�صبيه ويعود« لأ »توقفي عن انت

لي�صتطي������ع ن�صيان خ�صارت������ه.. والفكرة هنا 

م�صو�ص������ة قلياًل، Zري مقنع������ة.. ولت�صتقيم.. 

أنها لي�صت واقعية اأو عملية. كما ا
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أة تن�صد  Bمناً لمرا 1- ال�رصير لي�ض مكاناً ا

الن�صي������ان.. ال�رصي������ر كمني يقع في������ه القلب 

أنه  الناز± �صوقاً املطعون ع�صقاً اعتقاداً منه ا

مالذ اBمن.. Zادري �رصير حال ا�صتيقاXك 

نك  ل�صي اإىل ذاكرتك يف �رصير.. لأ بدل اأن 

هن������ا ل لتن�صي من حتبني ب������ل لت�صتعيديه 

لتنفردي به لتبكيه.

أك  1- م������ن العدل األ تبق������ي يف قلبك ا

من يوم من تركك باختيار√، واأل حتõين عليه 

أي������ام يف اأق�صى احلالت..  أك������ من ب�صعة ا ا

كفى بربك حماقة..

أو �رصيع، ل  1- لي�������ض ثمة ن�صيان جميل ا

اأح������د باإمكانه اأن يهديك الن�صيان قبل وقته، 

أو يبيع������ك اإيا√ قبل اأن يتفت على اأZ�صانه.. ا

علي������ك اأن تقتنيه باأمل������ك واأرقك ودموعك.. 

ه������ذ√ هي العملة الوحيدة الت������ي تتعامل بها 

حا�صي�ض يف مواجهة الفقدان الكبري. الأ

1- تذك������ري نحن لنن�صى اإل حني نريد 

ذلك حقاً.. ك������وين �صادقة يف اإ�رصار على 

الن�صيان.

ال:  ن�ض الر ا   -1

1- ينé������ الرجال يف الن�صي������ان ب�رصعة 

نهم يريدونه فعاًل )لب������دA عالقة جديدة(  لأ

فنه اأ�صاًل )ÿوفهن  نهن ي وتف�صل الن�صاA لأ

أ�صا�ض  ربة جديدة( على ا قدام على  من الإ

»ذاك������رة يف الي������د.. خ������ري من ن�صي������ان على 

ا± اأن يطري مع الن�صيان  أة ت ال�صéرة« فاملرا

اBخر ع�صفور اأم�صكت به.

نثوي  على الن�صاA اأن ي�صفني من خوفهن الأ

من املéهول فلي�ض الرجال اأقل منا خوفاً ول 

ره������م، هم فقط اأك  أك������ طماأنينة ملا ينت ا

) خيانة وتن�صاًل من وعودهم )

�رصار عامل  رادة والت�صميم والإ : الإ ي ع

أة  تلف الرجل واملرا أ�صا�صي يف الن�صيان.. وي ا

هدا± واإ�صابتها 
يف قدراتهم على حتديد الأ

ويف اإ�رصارهم على الو�ص������ول اإليها.. ورمبا 

أك اإ�������رصاراً وي�صيب الهد±  كان الرج������ل ا

ب�صكل اأف�صل..

ولÁكنن������ا اأن نعمم ونق������ول اإن »الرجل 

اأك خيان������ة وتن�صاًل من وعود√«.. ويف ذلك 

اإل�ص������ا¥ ل�صف������ة اأخالقية �صلبي������ة مرتبطة 

بéن�ض الرجل وهذا Zري واقعي وهو نوع من 

ال�صب������اب وال�صتيمة والتحي������õ ا÷ن�صي. ويف 

أك بن�صبة  العلوم النف�صية اأن ن�صبة ا÷راFم ا

أة ولي�صل  8 اأ�صع������ا± عنه������ا لدى امل������را 6

ذل������ك كتعميم على جن�������ض الرجل فنقول اإن 

خر  Bالرجل جمرم بطبيعت������ه. ويف ا÷انب ال

ريات حول التكوين الأخالقي لدى  هنا ن

نا العليا التي تلتõم  أة التي تبني اأن قوة الأ املرا

خالقي������ة والجتماعية هي اأقل  باملعاي������ري الأ

ا�ص������كاً ون�صéاً عنده������ا مقارنة بالرجل.. 

أي�ص������اً  وا ري������ات  ذل������ك تف�ص������ريات ون ويف 

ري������ات الأخالقية.  انتق������ادات ملثل هذ√ الن
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واحلقيقة اأن تبادل التهامات ليفيد عملياً 

أة والرج������ل ويف امل�صاهمة يف  يف ق�صايا املرا

حل م�صكالتهما.

ه������و  ���رو م��� الن�ضي���ا  ا ض���ل   - الف

ا�صتمت������اع بالتلذذ ب������اأ⁄ الن�صيان.. ويف تكوين 

أة جانب مازو�صي ليوجد عند الرجل..  امل������را

ال�صادي بتكوينه.

تعلي������ق: ه������ذ√ الفك������رة مفي������دة عموماً 

وتنطب������ق عل������ى ح������الت عدي������دة.. ولك������ن 

ري������ات النف�صي������ة احلديث������ة توؤكد على  الن

أة  ن�صبية املكونات املازو�صية وال�صادية يف املرا

والرج������ل ولي�ض على تط������ر± هذ√ املكونات 

وحديتها.. والرج������ل الطبيعي لديه مكونات 

أة لديها  مازو�صي������ة وكذل������ك �صادي������ة، وامل������را

مكونات مازو�صية وكذلك �صادية.. واملهم هو 

�صية وان�صéامها  مدى تكامل جوان������ب ال�ص

والتب�رص بها وه������ذا ماي�صمن درجة اأف�صل 

من التوازن وال�صحة النف�صية  وال�صلوكية.

أن�صا  اأن�ض���ا   ا ��� Rما  - ان

أبداً /  أه������و د√ › م�������ض ممك������ن ا يا�ص������الم/ ا

ولبفكر فيه«.

يفاً عندما  بربكن األ يبدو هذا الكالم �ص

أم كلثوم الذي  أنه هكذا عارياً من �صوت ا تقرا

.Aماله باإمكانه اأن يقنعنا باأي �صي÷

Ñ���ل.. ادخلي  ��� امراأة م  ���ا    - 1

احلب كبرية واأخرج������ي منه اأمرية.. لحتبي 

أة التي  اع�صق������ي.. لتنفقي اأZدقي كوين املرا

أة بل  أة ولن تاأتي بعدها امرا ⁄ ير قبلها ام������را

... جمرد اإنا

������رد علي������ك برZم هذا  لتعéب������ي اإن 

ي������ف رجاًل  ولحت������õين... احل������ب الكبري ي

أة.. اإنه ين�صحب ليحمي  ماعر± قبلك ام������را

رجولته من اإZداقك العاطفي...

 ������Fوالن�صا الف�ص������ل  ه������ذا  كل   : ي��� ع

املت�صمنة في������ه والتف�صيالت خال�صتها اأنك 

نك  �صت�صبحني ذك������رى خا�صة ولن ين�صا لأ

. تفوقت على Zري

وهذا املنطق يو�ص قطبني متعاك�صني بني 

التطر± واملبالغ������ة يف احلب وبني الكتÄاب 

والت�ص������اوؤم والنهاية احلõين������ة ولكن ي�صا± 

اإليها احلفا عل������ى تقدير للذات ومداعبة 

ج�صيته������ا باأنها تفوقت عل������ى Zريها من  ل

الن�ص������اA. وهذا املنط������ق لي�صل������ اأن يكون 

أة نحو√..  أو توجيه������اً ت�صعى املرا هدفاً عاماً ا

نه رمب������ا ينا�صب بع�صه������ن ولكنه لينا�صب  لأ

الكثريات وليفيدهن.

Bخ������ر اأحبتي على  - اأحببت������ك وكاأنك ا

ر�ض.. وعذبتني وكاأين اBخر اأعداFك  وجه الأ

ر�ض. على وجه الأ

Ñا.. ي  ف   -

Z������ادري حي������اة م������ن اأحبب������ت كن�صمة..

لت�صوه������ي �صيت رج������ل اأحببت������ه.. وا�صلي 

حماي������ة بيته ولو بقلب������ك.. دللي من تعرفني 

من اأهله دون علمه.. تفوقي عليه لت�صغريه 
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يف عني نف�صه.. ارفع������ي �صقف العطاA حتى 

.. هل  أة على اأن تاأتي من بعد ������روؤ امرا ل

تعرفني انتقاماً اأكÈ من هذا

وماه������ذا  ح�ص������ان  الإ ماه������ذا  تعلي������ق: 

النتق������ام ن�صاZ ������Fريب������ة وانتقام مرهق 

Z������ري واقعي يغذي ال�صعور بالتفو¥ ومداعبة 

أة.. وهل يéدي ذلك عملياً يف  ج�صية املرا ل

الو�صول اإىل الن�صيان

ي���   .. ضÑاب��� اإىل  ع���  اأ  ���د  ر  -

رب 

: ه������ذا الف�ص������ل م�صو�������ض وفيه  ي��� ع  -

تناق�صات وZمو�ض للروؤيا وZرابة..وفيه نعي 

خال�ض الõوجي،وياأ�ض من الرجل الكهل،  لالإ

أة برجل ي�صغرها. ودعوة اإىل اأن تتعلق املرا

ة �صقوطك يف هاوية  - لت�صتعيني حل

الف������را¥ باأول رجل ي�صادف������ك.. اأنت منهكة 

فعى  يõي بني الأ وعلى م�صار± الغر¥ ولن 

وخ�صبة اÿال�ض.

ر ويحبك،  - اإن رب هذا الكون ينت

حد اأن ياأ�رصين. لقد حررين ا فلي�ض لأ

- اإذا كان احل������ب من ذهب فالن�صيان 

أملا�ض. من ا

ي������ن داخل باخرة احلب  - عندما تع

الغارقة على �صندو¥ الذكريات الثمينة التي 

أ�صلحة دمار  ت على ا اأ�صعتها تكونني قد ع

ن يف اأن تعي�صي على  Bال�صامل فهالكك بعد ال

أثناA ذلك على  املا�ص������ي رهينة رجل يعي�������ض ا

حا�������رص√. مادمت حية �صتكون لك ذكريات.. 

�رصار على  جملي اإذاً ذكريات������ك القادمة بالإ

احلياة.

Zاين  - قم������ة الغباA اأن ت�صتمعي اإىل الأ

التي كنتما ت�صتمعان اإليها معاً.

�صاط������ري واÿراف������ات وحدها  - يف الأ

يع������ود فار�������ض اأحالم������ك لي�ص������األ عنك. يف 

أ�صطورة ا÷ميلة الناFمة دفعت مÄة عام من  ا

عمرها يف �صبات �صحري مقابل قبلة.

ض���  مد  ل   ���� ���د  - اأم���ا و 1

��� بع���د ال  ع  ��� ض g��� الع ا م��� ال ��� اأ

ل  ���ر  �ض ض���ا gام���ا: ل ر في���  � م��� ا

.. ف  الي  ا را  بن الع مد

الة..  ��� ل ا دا  ا وا ���دة وو ���ة وا

ذب والنفا  دة األ�ضنة ل �ضا اإىل  ا اأ

س. والغ

: من دون تعليق ي ع

يام  �ض��� ب�ض��� �صتحكم الأ ي���   -

بينكم������ا عندم������ا تنطف احلراF������ق وÁوت 

 ß������صت�صتيق� ذى  الأ و�صه������وة   ⁄ الأ بينكم������ا 

الذكريات ا÷ميل������ة وقد يغدو هذا احلبيب 

.) رفيقاً جمياًل ملا بقي من العمر )

ضة  واإ  ا ة ل ن اوم ن الأ

نية.. اإن الدرا�صات  �س gرم ضÑاب  ان الأ

أة ترتفع لديها ن�صبة  تقول اإنه عندما حتب املرا
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الهرمون الذكري املرتبط بالنõعة العدوانية، 

والدرا�صة نف�صها تو�صلت اإىل اأن الرجال حني 

يقعون يف احلب ي�صبح������ون لطفاA ورقيقي 

امل�صاعر وعاطفيني ومرهفي احل�ض. 

ويقول رولن بارت: عندما يحب الرجل 

نثوي. يدخله العن�رص الأ

أة رج������اًل لدرجة املوت  عندم������ا تكر√ املرا

أنها كان������ت حتبه لدرج������ة املوت  فاعلم������وا ا

»مار توين«.

: هن������ا يوج������د خل������ط وZمو�ض..  ي��� ع

أة  وتن������اول ملو�صوع هام يتعل������ق بعدوانية املرا

والرجل وارتبا• ذلك باحلب بينهما بطريقة 

متناق�ص������ة ليفه������م منها ماه������و املق�صود.. 

وفكرة دعيه Á�صي ب�صالم ويف النهاية ي�صب 

رفيقاً جمياًل.. خيالي������ة قلياًل وZري عملية. 

ذى لي�ض  ومو�صوع التوقف عن ال�رصا�صة والأ

 ìا÷ر Aمن عملية �صف������ا Aõ������صه������اًل وهو ج�

العاطفي وجAõ �رصوري من عملية الو�صول 

اإىل الن�صيان.. وق�صية هرمون الت�صت�صتريون 

Z������ري اأكيدة علمي������اً ولها تف�ص������ريات متعددة 

أي�صاً  وه������ذا الهرمون مرتب������ط بالعدوانية وا

مرتب������ط بالرZبة ا÷ن�صي������ة عند ا÷ن�صني. 

والدرا�صات العلمية املرتبطة بحالت احلب 

م������ن النواحي الهرموني������ة والع�صوية عديدة 

 AراB عطاA ا واملعلوم������ات احلالية Zري كافية لإ

قطعية.

ال�صوك������ول  بال�صوك������ول..  ت�صلح������ي   -

أة وه������ي تعوي�ض له������ا عن كل  �صديق������ة املرا

ية الن�صاA يف  أك خ�صاFره������ا.. وقد ف�صل������ت ا

كن������دا الته������ام قطعة �صوكول عل������ى ممار�صة 

ا÷ن�ض.. ورمبا ب�صبب تقارب هاتني املتعتني 

ق������ام رهبان املك�صيك قبل ق������رون بتحرÁها 

.Aعلى الن�صا

ل���د   ��� فا ا ف���ا  ال Xاg���رة   -

���ال.. توقع������ي ذلك منذ اأول Xهور له يف  الر

�صود الذي  حيات������ك.. يلõمك ال�صن������دو¥ الأ

خرية يف كل  ������ات الأ وح������د√ يحمل �رص اللح

كارثة جوية.. هل ال�صبب خطاأ اإن�صاين اأم خلل 

تقني يف اختالل العالقة نفاد وقود احلب 

بÄه لك  Bخ������ر ت ال�صط������دام القدري بحب ا

ة..  Äض ��� بالأ ا ن  �ض يام ل أم له الأ ا

 Aماً هارباً فال�صما كوين قدرية. لتطاردي 

ل������و من النéوم.. ث������م ما اأدرا رمبا يف  لت

احلب القادم كان من ن�صيبك القمر

تفي..  أة ت تف������ي واملرا : الرجل ي ي��� ع

أ�صباب الختفاA وانهيار العالقة  والتعر± على ا

�صباب Zام�صة يف  داFماً مفيد..واإذا كانت الأ

عدد من احلالت فاملطلوب عقلنة ال�صدمة 

وو�صع افÎا�صات معينة لتف�صري الفرا¥ مما 

ي�صهل تقبل ال�صدمة وفت �صفحة جديدة.. 

جابات الناق�صة والتف�صريات القدرية  اأما الإ

فهي تطيل اأمد ال�صدمة.
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 . يا ار  - ل  اأرن فر 

اإن رجاًل هرب مرة.. �صيهرب كل مرة من كل 

أة. كوين اأول من يهرب من رجل كهذا..  ام������را

الرجال يحبونك عندما تهينينهم ، لت�صاأليني 

) ملاذا.. هكذا هم )

Ñة  ا الغر ي ع ار م ال ف : gذ الأ ي ع

Ñ ل  ة.. اأgين الر � ا

- ل اأحد قال لنا اإن احلب عابر �صبيل 

Áر بنا ويوا�صل طريقه من دوننا، مهما طال 

أيامنا  امل�صوار. بينم������ا الن�صيان هو املقيم يف ا

و�رصيرن������ا ومفكرتنا.. اإنه رج������ل حياتنا. اإذا 

مر كذل������ك ملاذا ل ن�صتعد له ونتéمل  كان الأ

ونحتفي به وهو �صندن������ا احلقيقي والوحيد 

يف هذ√ الدنيا.. اأوجدنا عيداً للحب ون�صينا 

اأن نحتفي بالن�صيان.

ري اأحداً..  - احلري������ة ه������ي اأن لتنت

بلى.. اأنت ت�صتطيعني ذلك.

نا بفيل ر - اأ

أك������ احليوان������ات وفاA على  الفي������ل هو ا

أنثا√ التي اختارها....  ر�ض وهو ليب������دل ا الأ

������م حيواناتها  نح������ن نعي�������ض يف Zاب������ة مع

تعي�������ض بداخلنا..وبيننا احل�صان والطاوو�ض 

رنب  والثعبان والعق������رب والكلب والفيل والأ

ت�صة  واÿنõير.. علينا اأن نتابع القنوات امل

ط يف اختيار حيوان  باحليوانات حتى لن

حياتنا.. كفانا �صدمات.

: ه������ذا الف�ص������ل في������ه اإ�صه������اب  ي��� ع

وتفا�صيل ومõاì.. وفيه لهéة Zا�صبة زاFدة 

عن احلد.

أولÄك الذين  - لي�������ض ثمة موتى Z������ري ا

نواريهم يف مقÈة الذاكرة. لت�صفى من حالة 

ع�صقية يلõمك قÈ ورخ������ام و�صéاعة لدفن 

من كان اأقرب النا�ض اإليك.

اأ�رص�������ض معار حياتك �صد الذاكرة، اأي 

�صد نف�صك.

افتح������ي ذراعيك يا ذاكرت������ي فقد حان 

ا�صتقبال الن�صيان. ناديا تويني

أنا  ج�صم������ك اإ�ص������كال لغوي كب������ري.. فال ا

أن������ا اأعر± كيف  ه.. ولا أع������ر± كيف اأحف ا

أن�صا√. نõار قباين ا

- مع الوقت �صتéدين عõا يف Zنا 

عنه.

واإذللً  خيان������ة  ك������ 
الأ اÿياري������ن  اأي 

أة على ن�صيان رجل  للرجولة: اأن ت�صتعني امرا

أم اأن تلéاأ اإىل ق������ط لين�صيها  Bخ������ر ا برجل ا

رجاًل

- كل قي�ض همه البحث عن جمنونة..  1

ا�صتعي������دي عافيت������ك ب�رصع������ة بع������د فراقه. 

لتعطيه اأي دليل على جنونك.

- اإن وف������اA لعط������ر كن������ت ت�صعينه 

أيامه هو وفاZ A������ري معلن له. وقبولك  على ا

با�صتحواذ√ على حوا�صك حتى بعد انف�صالك 
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عنه. عليك اأن تقعي يف حب عطر جديد.

- اأحبطي موؤامرة عمالFه كل حوا�صك 

تعمل عمالA عند√.. حوا�صك اÿم�ض جمندة 

على مدار الليل والنهار لتدافع عنه، تطالبك 

ر�ض..  باإح�ص������ار√ من ال�صماA اأو من حتت الأ

علي������ك اأن تق������و› ل مبلA �صوت������ك حلا�صة 

تذكر بعطر√ واأخرى ب�صوته واأخرى مبذا¥ 

قبلته واأخرى بلم�صته.... كان ا يف عونك 

م الذين ت�صادفينهم يف احلياة  لتيÄ�صي مع

خا�صوا مثل ه������ذ√ املعار وانت�رصوا فيها.. 

تقريباً.

�ص������اً اأحببته ل�صنوات  - اأن تن�صي �ص

ليعني اأنك fiوته م������ن ذاكرتك. اأنت فقط 

Zريت مكانه يف الذاك������رة. ماعاد يف واجهة 

م������ر يتطل������ب اأن ي�صغ������ل اBخر  ذاكرت������ك. الأ

مكان������ه ويدفع بوجود√ اإىل اÿلف يف ترتيب 

الذكريات.

�صي مثلما جاAت. الذكريات 

قل › م������اذا تتذكر اأقل ل������ك من اأنت.. 

الذكريات الت������ي لتفارقكم تلك هي بالذات 

التي تتحكم يف حياتكم.

- ا�صتعين������ي ب�صكني حاد لفرم املا�صي 

م������رة واحدة ك������ي لتقعي يف ف������ الجÎار 

ل�صي من الذكريات التي تõعéك مثلما  وت

يفعل النيويوركي������ون يف نهاية كل عام حيث 

ل�ض منه  يرم������ون كل مايريدون ن�صيانه والت

يف مفرمة كبرية. لق������د اأنقذتك املفرمة من 

fiرق������ة املا�صي ولباأ�ض اإن بكيت وحد يف 

.Aخر امل�صاBا

أيها احلب.. اBن لهذا  - ارفع طاولتك ا

القلب اأن ين�صحب.

- اللهم اجعله ن�صياً من�صياً. ا يبعتلو 

�صل������ل وطولة عمر. اللهم اأعط������ه من كل ما 

اأعط������اين اأ�صعافه وه������و دعاFي على كل من 

Xلمني.

نيه  خر ل������ك و Bل������م الX ه������و ⁄ - الأ

عليك.. وذات يوم تقولني كفى.

توقفي   .. ���ا الÑدا ���رة  ��� بذا  -

عن������د روع������ة البداي������ات ودعي ل������ه ب�صاعة 

النهايات مادام هو الذي اختارها. �صدقيني 

أذا√ وتغفرين Xلمه  عندم������ا تÎفع������ني ع������ن ا

لك �صت�صبح������ني اأجمل، و�صيمكنك حينها اأن 

حتب������ي من جديد ب�صعادة اأكÈ. ثمة من يولد 

من طعنة وثمة من Áوت يف قلبنا اإثرها.

ليول������د الب�رص م������رة واحدة ي������وم تلدهم 

اأمهاتهم وح�صب فاحلي������اة ترZمهم على اأن 

.õار�صيا ماركيZ ابرييلZ .أنف�صهم ينéبوا ا

تعليق: ه������ذا الف�صل م�صو�ض وZري مقنع 

ون�صيحة توقف������ي عند البداي������ات تتناق�ض 

مع عملية الن�صيان. عل������ى الرZم من جمال 

بع�ض الكلمات امل�صتعملة وال�صت�صهاد بقول 

 .õملركي
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- من ق�ص�������ض الن�صاA الغبيات.. ع�رص 

ق�ص�������ض موؤث������رة عن ن�صاA اأحب������Í واأعطني 

ثم خانهم الرجال.. وبع�������ض العبارات فيها 

تعميمات Zري مقبولة مثل الرجال flادعون 

أة ناقة ت�صاعد الرجل على اجتياز  أبداً.. املرا ا

ال�صح������راA. وهنا عب������ارة جميل������ة ذكية: 

العا�صقان ال�صادقان مثل ال�صفتني بالفم قد 

يفÎق������ان بكلمة ولكنهما �رصع������ان مايعودان 

لالن�صمام من جديد.

أيها الن�صيان اأعطني  - تانغو الن�صيان: ا 1

أ�ص������ري يف مدن الذك������رى معك..  يد ك������ي ا

يان�صي������اين راق�صني خا�������رصين Zازلني قل 

مااأجملك..

���د: عندما  د ��� حل  - احل���ذا ا

تلé������اأ اإىل حب جديد لتن�صى حباً كبرياً توقع 

د حباً على مقا�صك.. �صيكون موجعاً  اأن ل

مõعéاً كحذاA جديد.

�صديقت������ي نريد اأن تن�صى ولتريد وتريد 

 Ëها القدAاأن ت�صف������ى ولتريد وتري������د حذا

أ  أنه اهÎا وت������دري يف النهاية يوم تتاأك������د من ا

اماً �صتحتاج اإىل ح������ذاA جديد فالÁكنها 

موا�صلة ال�صري يف دروب احلياة وجادة احلب 

حافية..

 Aًبقي������ت اأتذمر من ع������دم امتالكي حذا

حتى راأيت رجاًل بال قدمني. كونفو�صيو�ض.

: ت�صبيه احلب باحلذاZ Aريب وZري  ي ع

موفق ويحمل �صحنة من النفعالت ال�صلبية 

والتهك������م ولي�صفع لهذ√ ال�صقط������ة ا�صتعمال 

لقطات فل�صفية موؤثرة.

ا.. وعودة �صديقتها  د ن  - اإن ا

اإىل حبيبه������ا الق������دË ال������ذي كان������ت حتاول 

اأن ت�صاعده������ا على ن�صيان������ه.. ويقول املثل: 

ولد �صنق حاله.. فمابالك بقا�صي  قا�صي الأ

الع�صا¥.

.. م������ن  ���Ñ ��� اإىل م�ضا ��� الر - مااأ

ال�صعب اأن حتب وتكون حكيماً.. وعاد احلب 

أنا وحدي يف حقيبة يدي  اإىل �صديقتي.. هاا

معاهدة الن�صيان.. ويف حقيبتها تذكرة �صفر 

اإىل جõر احلب ياللحماقة.

تعلي������ق: عل������ى الرZم من ف�ص������ل الكاتبة 

يف م�صاعدة �صديقته������ا على الن�صيان.. فقد 

قدمت فواFد عديدة حول الن�صيان. ويف اأمور 

احلب تناق�صات وZراFب ولÁكننا اأن نعي�ض 

خرين وعنه������م.. واملوقف العالجي  Bحياة ال

املهن������ي يقوم عل������ى التفاعل م������ع م�صكالت 

خرين وتقدË العون والن�ص وال�صت�صارة  Bال

وتر اÿي������ارات ل�صاحب امل�صكلة كي يقوم 

بها هو نف�صه.

: ا  اأن - مي

أنه  أنا على ثقة تامة ا  اأن اأدخل احلب وا

لوجود حلب اأبدي.

أتوقع كل  أكت�صب ح�صانة ال�صدمة وا  اأن ا

�صيA من حبيب.
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 األ اأبكي ب�صبب رجل فال رجل ي�صتحق 

دموعي. فالذي ي�صتحقها حقاً ماكان لري�صى 

باأن يبكيني.

أك������ون جاهõة للن�صي������ان كما ين�صى   اأن ا

الرجال.

امة: ا  ي ع

1- الكتاب جميل وممت������ع و�صهل القراAة 

ن�صبي������اً اإل يف بع�������ض املواق������ع الت������ي حتتاج 

أ�صلوبه العام بني  عادة والÎكيõ.. ويéمع ا لالإ

ال�������رصد الرواFي والن واحلكاي������ة الواقعية، 

وقد ا�صتعملت الكاتبة عناويناً مثرية لف�صوله 

ية  العديدة، كما ا�صتعملت �صواهد �صعرية ون

لكتاب متنوعني مبا فيهم الكاتبة نف�صها ومن 

كتبها ال�صابقة.

أدب������ي و�صحف������ي بامتي������از  - الكت������اب ا

وليتط������ر¥ اإىل ق�صايا علمي������ة نف�صية تتعلق 

بالن�صي������ان اإل فيم������ا ندر وب�ص������كل �صطحي 

ر �صحفية  ذ وجهة ن ومقت�ص������ب.. وهو يت

 ìددة  و�صيق������ة يف عالج ا÷رو������fi أدبية وا

 Fالعاطفي������ة.. تعتم������د على بع�������ض الن�صا

�صية وخÈات ومقابالت من  واÈÿات ال�ص

أدبية  خرين ومعهم، وعلى عبارات واأقوال ا Bال

وفكرية فل�صفية متنوعة ترتبط باملو�صوع.

- ليوجد اإ�صارات كافية لالخت�صا�صيني 

النف�صي������ني وخÈتهم وجهوده������م املفيدة يف 

مو�ص������وع الن�صي������ان وال�صدم������ات العاطفية 

أنه  )هنا اإ�صارة واحدة اإىل فرويد ال�صاب وا

طل������ب من خطيبته الرد عل������ى ر�صاFله وذلك 

يف �صيا¥ احلديث ع������ن اأهمية التوا�صل بني 

العا�صقني وم�صاو ال�صمت(.. ومن املعرو± 

دب������اA ق������د اأZن������وا علم النف�ض  دب والأ اأن الأ

اته������م الدقيق������ة والعميقة ÿلéات  مبالح

النف�������ض و�رصاعاتها وت�صوراته������ا وخيالتها 

وا�صطراباتها..وقد �رصì فرويد �صابقاً باأنه 

دبية  ا�صتفاد م������ن كتاب������ات دو�صتويف�صكي الأ

ريات������ه التحليلي������ة النف�صية. ومن جهة  يف ن

 Aدبا اأخرى Áكن للعلوم النف�صية اأن تفيد الأ

ن  واملثقفني يف اأدبهم وحياتهم واإنتاجهم.. لأ

ن�ص������ان ومعاناته واBلم������ه و�صحته ومر�صه  الإ

�صا�صي  و�صلوك������ه يبقى املو�صوع امل�ص������Î الأ

بينهم.

�ص������ارة اإىل اأن الكاتبة قد  - لبد من الإ

Zامرت يف كتابها هذا باأنها تدخلت وب�صكل 

 ìعالج������ي يف ق�صاي������ا ال�صدم������ات وا÷رو

العاطفية والن�صي������ان.. وقد اأو�صحت ف�صلها 

عملياً يف عالج �صديقتها يف نهاية الكتاب.

وبالطب������ع فاإن املي������دان العالجي يحتاج 

�ص�������ض وقواعد علمية  È������ÿة وتدريب وت

ولÁكنن������ا قب������ول العالج النف�ص������ي من Zري 

الخت�صا�صي������ني.. ولÁكن للميدان النف�صي 

اأن يكون مفتوح������ا للéميع. ومن جهة اأخرى 

هنا كتابات واأقوال مفيدة ون�صاF واأفكار 
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 Aكن ال�صتفادة منها من احلكماÁ اتAواإ�صا

دباA واملثقف������ني واملربني وذوي اÈÿات  والأ

�صية.. ومما جاA يف هذا الكتاب. ال�ص

ديبة الكبرية اأحالم   واأخرياً.. حتي������ة لالأ

م�صتغا‰ي على جهودها يف ميدان ال�صت�صارة 

دبية والثقافة النف�صية العاطفية..  النف�صية الأ

وه������ذا الكتاب مفيد يف ح������الت ال�صدمات 

وا÷روì النف�صي������ة العاطفية.. وقد اأو�صيت 

نا والذكور. كما  به عدداً من مر�ص������اي الإ

أنه يفيد يف زي������ادة الثقافة النف�صية املتعلقة  ا

أة والرج������ل واحلب وم�صكالته،  بق�صايا املرا

وهو اإ�صافة ناجحة اإىل املكتبة العربية.

املراجع

www.hayatnafs.com موقع حياتنا النف�صية 

¥µ
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ية تعÈ عن م�صاعر√، اأو عن  ية تعÈ عن م�صاعر√، اصان يبحث عن لغات Zري لف ية تعÈ عن م�صاعر√، اصان يبحث عن لغات Zري لف ان يبحث عن لغات Zري لف صن�صن� ا فا فاإن الإ دوم������اً

اطة لغات صاطة لغات صاطة لغات  صقوى بو�صقوى بو� أ ية ما. ثمة اصية ما. ثمة اصية ما. ثمة اأمور يكون التعبري من خاللها ا صموقفه من ق�صموقفه من ق�

اأخرى. 

ية،  اF������ل صاF������ل صاF������ل التعبري Zري اللف صلكثري من و�صلكثري من و� ان كي يéد صان كي يéد صان كي يéد ا صن�صن� ع������ى صع������ى صع������ى الإ صبالطبع �صبالطبع �

فيق، صفيق، صفيق، الرق�ض، الدموع،  صلت�صلت� يقى، صيقى، صيقى، ا صملو�صملو� بيل صبيل صبيل املثال، الZõاريد، ا صومن ذلك على �صومن ذلك على �

حك، Zمõ صحك، Zمõ صحك، Zمõ العني. صل�صل� ا

اكراكرامية  ات اصات اصات اكرإكرإ ص دون Zريهم، وهي مل�ص دون Zريهم، وهي مل� ضنا�ضنا�ض ات صات صات ا÷مالية هبة يتمتع بها اأ صللم�صللم� ا

. ر ض د  اأ ونا

. فر : الفنا  ال ل الفن الع

❁❁

ò

Ñع ن�ضا والÑ  لغا ال الإ

ض ضÑد الÑا  Ñد الÑا 

❁
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منه������ا ما تك������ون Xاه������رة، ومنها م������ا تكون 

باطنة. 

هر   وا÷م������ال قيمة حقيقية Áكن اأن ي

ن�صان، واحليوان، والنبات وا÷ماد،  على الإ

اثرياثرياً،  اك تاك تاأ أ اõ باõ باأنه ا ن�صان يتميõ بن�صان يتميõ بن�صان يتمي بيد اأن جمال الإ

اثرياثرياً،  اك تاك تاأ أ ن�صان ذاته ا ان ان الإ واأك قيمة ذلك لأ

واأك قيمة. 

ن�صان  م������ا ه������و مده�������ض يف عالق������ة الإ

أنه  ف������ات صف������ات صف������ات التي حتقق له متع������ة، هو ا صباملكت�صباملكت�

ف متع������ة، فتحت له باباصف متع������ة، فتحت له باباصف متع������ة، فتحت له باباً اإىل متعة  صكت�صكت� كلما ا

لن لن لمتع������ة تفو¥ متعة  اXن باXن باأ اأخ������رى، كن������ت اأ

فت متعة صفت متعة صفت متعة ال�صماع  صكت�صكت� القرالقراAة، وفيما بع������د ا ا

لوان، ثم  املو�صيق������ى، ثم متعة ق������راملو�صيق������ى، ثم متعة ق������راAة الأ اإىل ا

كيلية صكيلية صكيلية التي ر�صمها  صلت�صلت� امتعة قرامتعة قراAة اللوح������ة ا

أو ر�صام بال≠ العبقرية.  ر�صام اأحمق، ا

ان������ان دهان������ان دهان������اً يق������وم بطل������ي اأحد  أ ضلنفر�������ضلنفر�������ض ا

اة، صاة، صاة،  صلفر�صلفر� ابني������ة، وفéابني������ة، وفéاأة �صقطت من ي������د√ ا الأ

اة، وخطرت صاة، وخطرت صاة، وخطرت  صلفر�صلفر� فنõل من ال�صل������م، وحمل ا

ضبي�ضبي�ض قبل اأن  كل اصكل اصكل اأ صعها على �صعها على � عها على �صعها على �ص صن ي�صن ي� أ له فكرة ا

أن������ف عمله، ثم مع م������رور ال�صنوات وهو  اي�صتاي�صتا

يقوم ب������ذات العملية كلم������ا �صقطت من يد√ 

اصاصاً صن يقيم معر�صن يقيم معر� أ اة، خطرت ل������ه فكرة اصاة، خطرت ل������ه فكرة اصاة، خطرت ل������ه فكرة ا صلفر�صلفر� ا

كال وتعابري، اصكال وتعابري، اصكال وتعابري، األ ص�ص� أ مع لديه من ا مع لديه من املا  مع لديه من املا  ا  كيلياصكيلياصكيلياً صت�صت�

ر اإىل تلك  ر اإن نن إن نن أ ض�ض�ض ا �ص �ص صل�صل� ا ي�صتحق منا هذا

ات عنها عملية ات عنها عملية ال�صقو•،  Èت عنها عملية لتي عÈت عنها عملية لتي عÈات ات التي ع النفعال

اة وهي صاة وهي صاة وهي  صلفر�صلفر� األ Áكننا اأن نرى انفع������الت ا

تت������اأ⁄ من وقع ال�صقو• وتق������ول �صيÄاً ما من 

معت  خالل التكرار، وبق������ع الدهان التي 

ر�ض، األ تقول �صيÄاً للفر�صاة، واأي�صاً  على الأ

أبي�ض األ  ف������اإن الفر�صاة وهي تقع على �صكل ا

تقول لهذا ال�صكل �صيÄاً 

م������ر خال± ذل������ك، فما الذي  اإذا كان الأ

أة تق������راأ خطوطاً  يدفعن������ا لن�صغ������ي اإىل امرا

أ�صكالً من فنéان احت�صينا√  وا

������ر اإىل عرافة يف  ما ال������ذي يدفعنا للن

أو �صتوكهو⁄، اأو ا÷يõة  اإحدى �صوارع القد�ض، ا

أ  �ض يقرا أو ن�صغي اإىل �ص أ الكف، ا وهي تقرا

ما خلف �صطر كتبه رجل ما. 

اإن ق�صم������ات وج������ه ما تقدم لن������ا قراAة، 

ونÈات �صوت م������ا تقدم لنا قراAة، وحركات 

�ض ما تق������دم لنا  Zريب������ة ت�ص������در م������ن �ص

قراAة. 

 Ñع ن لغا ال  

ن�صان اأن يفéر ثورة  بذلك فقد ا�صتطاع الإ

يف اكت�صا± لغات التعبري عن نف�صه، والقبلة 

ن�صانية. هي ر�صولة الكثري من احلالت الإ

ن�صان عن دفق م�صاعر√ بالعديد  يع������È الإ

أكانت مبا�رصة،  فعال �صواA ا من الو�صاFل، والأ

أو رمõية.  ا

فعال التي تعÈ عن �صاعرية  القبلة من الأ

 ìن�صان برو تع الإ ن�صان، ولذلك فكلم������ا  الإ

خرين القبل.  Bال�صاعرية، كلما اأهدى ال
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�������ض اإىل اBخر،  تلف من �ص والقبل������ة ت

بوين على خدي الطفل، وقبلة  فهنا قبلة الأ

باA، وقبل احلبيب على  Bعلى اأيدي ال Aبنا الأ

خد حبيبته، وقبلة الõوج على خد زوجته. 

تلف يف مقاماتها،  وحتى موا�صع القبلة ت

فيمكن اأن تكون على ا÷بهة، وÁكن اأن تكون 

على اÿ������د، وÁكن اأن تك������ون على الكتف، 

وÁكن اأن تكون على العني، وÁكن اأن تكون 

نف، وÁكن اأن تكون على الفم.  على الأ

أنواع،  من هنا Áكننا اأن نفرز القبلة اإىل ا

أ�صماA منا�صبة لها. واأن نطلق عليها ا

ألوان  أردنا اأن نتع������ر± على بع�ض ا واإذا ا

هذ√ القبل فنق������ول: قبلة بريÄة، قبلة ماكرة، 

قبلة رمõي������ة، قبلة �صادقة، قبلة كاذبة، قبلة 

اللقاA، قبلة الفرا¥. 

وÁكنن������ا اأن نق������ع عل������ى ل������ون اBخر من 

القبالت، وهي القبالت Zري املبا�رصة، فمثاًل 

ن������رى فنان������ة تر�صل قبل������ة اإىل جمهورها من 

أنامله������ا وقذ± القبلة  خ������الل تقبيل روؤو�ض ا

الرمõي������ة اإىل ا÷مهور، وكذل������ك يف ال�صفر 

عندما ير�صل امل�صافر قبالته من خالل زجاج 

احلافلة اإىل مودعيه. 

ثيله  وهن������ا لون اBخر من القبل Áكن 

أة جميلة  بي نوا�ض عندما راأى امرا يف موقف لأ

تاأكل تفاح������ة، فتتبعها حت������ى اأنهت التفاحة 

ر�ض، عندذا هرع  وقذفت بقاياه������ا اإىل الأ

ر�ض وراì يقبل  أبو نوا�ض والتقطها م������ن الأ ا

بقايا التفاحة.

�ض و�صاأله عن �صبب ذلك،  تقدم منه �ص

فقال: اإ‰ا ذلك �صوؤال للقبل. 

أي�صاً اأن نقع على لون اBخر من  وÁكنن������ا ا

ألوان القبالت Zري املبا�رصة كما يف احلادثة  ا

التالية: 

أة وتلهب احلوا�ض  ت�صتعل الليا› بطيف املرا

الراكدة كل ما راì يع������ود بح�صور√ العميق، 

ل �ص������يA يكون هام�صياً على ماFدة احلب، ل 

أة. �صيA ل لõوم له على ماFدة املرا

كل اÿالي������ا تك������ون يف حال������ة ا�صتع������ال 

وا�صتنفار كل ذرة يف الروì وا÷�صد ت�صتéيب 

لهذا الذي ي�صمونه ذوباناً هذا الذي من طبعه 

تع�������ض رجل يف الكون  اأن ي�صن������ع جناحني لأ

ويدفعه اإىل الطريان على طريق ا÷نة.

أة ال�صحرية، م������ن يدخلها  مملك������ة امل������را

������ر طوال عمر√  مرة واح������دة يف احللم ينت

اأن يتحول هذا احلل������م اإىل واقع ولو ل�صاعة 

اأخرية واحدة، عندFذ فقط لدى دخوله تلك 

م  اململكة احلافلة باليا�صمني يدر باأنه اأع

و يف تاري الب�رص.  fi

ت�رص كل العا⁄ تلك  أة واحدة ت هي ام������را

املده�صة التي تتوا�ص������ل مع ماليني اÿاليا 

أة التي  ول تنطف لغم�صة عني واحدة،، املرا

������ة اأن حتيلها اإىل ذكرى،،  ي حل
ل ت�صم لأ
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اإىل حد وقع يف املا�صي اإنها 

كال�صم�ض التي ت�رص¥ وتتéدد 

كل �صباì بلون جديد وراFحة 

جديدة.

�صحى  الأ عي������د  �صبيحة 

اأطف������ال  ينت�������رص  املبارك������ة 

طرقاته������ا  يف  ا÷مهوري������ة 

الفتي������ات  كل  وحداFقه������ا، 

أن������ق م������ا ا�صÎين  أا يرتدي������ن ا

ال�صبايا  كل  الوقف������ة  اأم�صية 

ا÷ميالت ي�رصقن كال�صم�ض، 

ثي������اب العيد اأحذية العيد 

العي������د �صحكات  حقاF������ب 

العيد التي ل تنتهي. �صبيحة 

ه������ذا العيد املبارك������ة يهبط 

العي������د من اأعل������ى �صماA اإىل 

ك  قلب������ي يحتلن������ي العيد الأ

عي������داً يف اأعياد عمري ل ب������د اأن اأخرج، اأن 

اأرفر± كع�صفور مرتبك مبلل بقطرات ندى 

العيد على �صباكه������ا، �صيكون الدخول مباحاً 

نها �صبيحة العيد،  نني ع�صفور مبل������ل ولأ لأ

�صاأج������از± كطفل �صغري ي�صم������ لنف�صه مرة 

واحدة الدخ������ول اإىل البيت ال������ذي ي�صتهي، 

�صاأقل������د اأي طفل يف تلقاFي������ة الدخول عبارة 

دخا› وتق������دË �صيافات  واح������دة تكف������ي لإ

العيد ›. 

ا√  اأخرج اإىل الطريق اأمد خطواتي يف ا

بيتها وتطاردين الكلمات يف �صماعة الهاتف: 

أرا يف بيتنا.. اأدخل بتلقاFية اأي  أريد اأن ا /ا

طفل.كثريون الذين يدخلون من اأجل �صيافة 

العيد فقط/. 

اأكون اأحدهم، هل �صاأرتبك، هل �صاأدخل 

واأخرج ب�صالم/.

اأدخ������ل �صارعها ويرتدي العي������د ال�صارع 

كله ببيوت������ه واأعمدته الكهرباFي������ة واأطفاله 

أك اإ�رصاقاً  واأر�صفته، العيد يف هذا ال�صارع ا
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من اأي �صارع Zري√، �صارعها، يا ل�صارعها هل 

اأعر± كم مرة �ص������ارت على ذا الر�صيف، 

أ�صتطيع  نيق ه������ل ا وهاهو الب������اب،، بابها الأ

ت�صور املرات التي خرجت فيها منه، املرات 

التي اأZلقته واأعادت فتحه.

أ�صها من �صق الباب  وبغتة م������دت وردة را

طار قلب������ي، اأختها ال�صغ������رية، كاأنها عادت 

�صغرية قبل ع�رص �صنوات 

لو كان������ت تع������ر± اأي اأحا�صي�ض فéرتها 

يف قلب������ي ه������ذ√ الطفل������ة، وع������ادت الوردة 

ال�صغ������رية اإىل ع�صها ومع م������د خطوة اأخرى 

أتني  أ�صه������ا ورا م������دت اليا�صمين������ة املالFكية را

نني  قبالة الباب، �صقط������تo يف نهر جليدي لأ

أدرك������ت باأنها اأح�صت باأنني �صبطتها متلب�صة  ا

������اري ول�صتدرا هذا ال�صعور دنوت  يف انت

بثقة. قالت › ب�ص������وت احتفا›: /كل عيد 

واأنت تاأتي/. دخلت ب�صو¥ اإىل روؤية تفا�صيل 

البيت، تقدمتني مرتبكة كورقة خريف.. هذ√ 

أة احلراFقي������ة التي ل تعر± Zري اإ�رصام  املرا

احلري������ق يف ال������روì. وهرع������ت اإىل الداخل 

حاملة طب������ق ال�صيافة0 ⁄ اأكن اأت�صور باأنني 

ية وقوة العا⁄  �صاأXفر بكل هذ√ العطايا ال�ص

كلها ل ت�صتطيع اأن تقنعني باأنني ل�صت طفاًل 

اأمار�������ض الطفولة اأك من اأي طفل يف العا⁄، 

ولي�������ض بو�صع لغة من لغات العا⁄ اأن تعÈ عن 

������ات التي اأعي�ض تفا�صيلها  ة من اللح حل

أنا اأمد يدي اإىل /الطبق/ العامر  املبارك������ة وا

واأخطط لتحويل قطعة ال�صكر اإىل ذكرى يف 

ماكن �رصية. أك الأ ا

������ات دخل والدها، حطت  يف هذ√ اللح

الطب������ق على ماFدة وهرعت اإليه، قبلها على 

خديها، اأخرج من جيبه �صكاكر العيد وناولها، 

رفعت كفه اإىل فمها وطبعت قبلة العيد على 

Xاهر الكف، �صدين امل�صهد وراأيت نف�صي يف 

ة الهاربة،  Zربة، دنوت اإليه يف تل������ك اللح

رفعت كفه التي حتم������ل ب�صمات اأجمل فم، 

و�صعت فمي عل������ى ذات املكان وطبعت قبلة 

 .ìمن الرو

ضعر  ة  الÎا ال Ñا غة  ا ال

يف ال������Îا ال�صعري نع على الكثري من 

اللغات Zري املبا�������رصة التي تعÈ عن مواقف 

 Aن�صان من ق�صية م������ا، وقد تو�صع ال�صعرا الإ

يف اكت�صا± هذ√ اللغات، ومن ذلك حديثهم 

 Èعن مالم ا÷مال، وع������ن القبلة التي تع

ن�صان. عن م�صاعر الإ

أبياتاً بالغة العذوبة  قدم ال�صع������ر العربي ا

ن�صان،  من ال�صعر الذي يك�صف اأ�رصار لغات الإ

وهي بذات الوقت تق������دم �صيÄاً من التحليل 

ل�رص هذ√ اللغات. 

يقول ال�صالì ال�صفدي: 

 ��� ����رo اأV���ض��� ���� ���� o ا ����������د  ����� ب�����رو

����Ñ����ة  ���� ������������� ا ������ض������ام������ة  �����ي�����  �����
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�����ا  �����د  ��� ���ض��� ���ع��� �����������اأ احل�����������ض����� 

�����Ñ�����ة  ��������ن��������ار و o ب��������د ������ ������ o ف������ن������£������

 :≠Fويقول ابن ال�صا

���د  o ف�����  �����ال����� ���� اأف��������د  ب����رو

���ال   ��� ب���ا وم���� اأن����ا  ال��دن��ي��ا ف���اأف���د

��د  ��ض��ع��ر  ��� م��� ال�� ��� ���Ñ���ار م��� اأ

����ال  ���ل احل�����ض��  Pل���� ا  ��� ���ض��� واأ

ويقول ال�صي جمال الدين بن نباتة: 

ل��  احل����Ñ����ي����  �����د   ���� ���� ��������ال   

 Ñ  ��� ��ض��ا ال��� ��ا  ��  �� ��ض��  ال��ع��ا

���ي���ل ب��  ��� ��� ال��� ��� ����Ñ����ة ال���  ����� ����� اأور

 o ر������ ������ال ل  ا
���د ب������اأ ��� ������ا  و

ويقول ال�صي تقي الدين بن حéة: 

ب����������دا   Pاإ ����������ال  ���������� ل����������  ���������� ����������

ال�����������ض�����ع�����ي�����د  ����������ي����������د  ��������ا  ن��������  

���������������������ال   �����������Ñ�����������د  �����������ا ف��������������������� 

������ي������د  �����������ل  �����������Ñ�����������د ل����������� اأن��������������������������ا 

عمى:  فر الأ يقول امل

 ���� ����ن���� ����ر و ����  ��� ��� ��� ��� ف��� ��� ���Ñ���

 o ��Ñ��ال��ع o ���ارV���ض���ي��� ال���ع���ن��� وف������ا م���� 

 ����� ����� ���ا م���������ا ول ��� �����������ال ب���ي���ن��� و

 o Î�� �� م��ن��  Pا  ول  Pا  ��ن��£��ف��  ول 

ويقول ال�صي عõ الدين املو�صلي: 

 o ������� o ������ اأU�������ض�������دا ������ن������ ر ا ���������ال���������

ور  �������������ا  ر  ���������������ال��������������� ���������������������د  و

 ���� ���� ����Ñ���� و  ������� ������� ال������� ب�������ال�������غ�������  

ر  ال��������� �����ف�����  ����Ñ����ي����  ���� ���������د  ا  

ويقول ابن �صابر: 

����ي����د  ����� ف�����األ�����ف�����  �����ن����� ���� و ����Ñ����

���س  ���ي���ا ا ب���غ���£���ف���  �����س   ���� وم�����ا ����

���������ذار  ���� ف������  ����د ����ل م�����  ف����ان����

������س  ��� ال�����£�����ل ف������ ال ���ا ��� �������ر 

�������دو  ور  ��£��ر  �� ��ض�� ا ���اأن���ن���  ف���

���ض���  ف������را م���� اأن���ف���ا ���د ال������ �������ض���ا ب���

ويقول �صاعر: 

 ������Ñ������ي������Ñ������ ���������������������ل  o ر ����������� �����������Ñ�����������

���������������دا  ���������������ر  ��������������� ف����������������������������������اRور وا

 ���������� ���������� ����������� ر ����������� ����������� ��������������������������������ال  و

�����������������دا  ���������������ن���������������اRل���������������  �����������د  ل�����������

���������ا  o ب���������د �����������Ä����������� �������� م�����������ا �������� ف��������

�������������������دا   o Rاو�������������������������������������������� ول 

 ������ �������ض�������ع������� ب������������ ن������ ��������������������ل  ر

 ���������������������������������� ������������ا ل ������������ ������������ ������������

 ìوي�رص ،Ëيقدم ال�صعر القبل������ة خري تقد

أنواعها ودوافعها، وما Áكن لها اأن توؤدي من  ا

وXيفة �صواA اأكان يف املبنى اأو يف املعنى.

ب  Xي لغة الرم  الأ

احتلت لغة الرم������وز منõلة متقدمة على 

ل������و اأدب اأديب  دب، وليكاد ي �صفح������ات الأ

من توXيف هذ√ الرموز التي ت�صري اإىل لغات 

ية يف الكثري من  ن�صان التعبريية Zري اللف الإ
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دب بهذ√ اللم�صات  املواقف، وقد اZتن������ى الأ

ن�صان، كما اأن هذ√ اللم�صة  ن�صانية لدى الإ الإ

تلف  ه الطويل ومب دب عÈ تاري اأZن������ت الأ

أ�صكاله.  اأجنا�صه وا

Áكن اأن يتم توXيف هذ√ اللغة يف الرواية، 

وامل�رصì، وال�صعر، وال�صرية، والق�صة. 

نتوقف هنا عند كيفية توXيف هذ√ اللغة 

Zري املبا�رصة يف الق�صة كما �صاأورد يف الق�صة 

التالي������ة التي ت�صéل التفا�صيل الدقيقة لقوة 

بالZة هذ√ اللغة: 

ى ج�ص������د√ على كر�ص������ي يف حديقة  ار

الق�رص حتت �صéرة نار يتاأمل مالم ذا 

ا÷م������ال الذي علق يف ذاكرت������ه، يتاأمل تلك 

امل�صية امللكية، تلك القام������ة املتنا�صقة، ذا 

نامل املõين������ة باÿوامت  �ص������ود، الأ ال�صع������ر الأ

النفي�ص������ة، تعلوهم������ا يدان مõينت������ان باأ�صاور 

تل ب�صال�صل  ذهبية براقة، ورحابة ال�صدر 

�صي كاأنها �صéرة  مر�صعة باأحéار كرÁة، 

مرجان. 

أنها   عندF������ذ راì ي�ص������األ عنها، فع������ر± ا

ة، كثرية  فتاة خéولة، كثرية ال�صمت، fiاف

الق������راAة، حتب �صماع احلكاي������ا والق�ص�ض، 

حت������ى اإن له������ا �صديقة fiبب������ة لديها تدعى 

أ�صماعها الق�ص�ض  كروان دوما تروي عل������ى ا

جل �صديقتها، ويoعر± 
التي ت�صعى اإليها من اأ

ا± من الوقوع  أك ما ت ا± ا عنها باأنها ت

أنها  خرين،،لذلك ا Bل قات الكالم مع الõيف ان

 . يل اإىل اأن ت�صمع اأك مما تتحد

عر± للت������و باأن �صنانيك ل������ه هذ√ البنة 

الوحيدة مع ثالثة اأولد. 

أيام م������ن التفكري طلب امللك  بعد ع�رصة ا

�صنانيك اأفندي اإىل ديوانه م�صاA يوم ا÷معة 

أي������ام باقية على  الق������ادم. وكانت ثمة ثالثة ا

يام التي م�صت  حلول يوم ا÷معة، تل������ك الأ

على �صناني������ك وكاأنها ث������ال �صنوات ب�صبب 

او± التي بداأت تراود√، فهل �صمع امللك  امل

عنه �صيÄا ويريد اأن يوجه اإليه لوما، اأو حتى 

عقابا، هل يريد اأن ي�صتغني عن خدماته بعد 

خال�ض،  هذ√ الفÎة الطويلة من اÿدمة والإ

مريات  ه������ل وجد خياطا اأف�صل واأمهر منه لأ

الق�رص. 

 È أم������ر√ دون اأن ي وZ������دا يف دوامة من ا

اأح������دا من اأفراد اأ�رصت������ه مبا هو فيه من تيه 

وقلق وكاأن /الري حتته/. 

ق������ال له حاج������ب امللك باإيé������از: �صيدي 

أفن������دي، جاللة املل������ك يريد يف  �صناني������ك ا

الق�رص م�صاA يوم ا÷معة القادم. 

 Aارتع������دت اأو�صاله وهو يريد معرفة �صي

Áكن اأن يبني عليه تكهناته، بيد اأن احلاجب 

مر.  اأكد له باأنه ليعر± اأي �صيA عن الأ

عندها قال �صناني������ك وكاأنه يرجو√: هل 

أم م�صت������اA عندما وجه  كان م������ولي �صعيدا، ا

مر  اإليك الأ
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قال احلاجب: كان يف حالة �رصود. 

وقد لحß كل من يف البيت هذا التبدل 

الطار عليه، لكنه ⁄ ي�ص������اأ اأن يف�صد عليهم 

Bثر اأن يتحمل لوحد√ القلق.  �صكينتهم، وا

يف اأم�صية ا÷معة املرتقبة، تهياأ �صنانيك 

لدخول ديوان املل������ك وهو يف حال يرثى لها 

من ا�صط������راب، وي�صتطيع الناX������ر اإليه اأن 

يكت�ص������ف بي�رص اأن ن�ص������ف �صحته قد �صقط 

عنه، اإىل جانب تده������ور معنوياته، و�صحوب 

�صحنته، وكاأنه متéه اإىل نهايته احلتمية. 

عندما ول الباب باحثا بعينيه عن امللك، 

را لكمة من مكان جمهول، اأح�ض  ورمبا منت

ب�صدمة مباZتة وZري متوقعة البتة. 

امللك بنف�صه ينه�������ض من جمل�صه، يتقدم 

اإليه وي�صتقبل������ه بامل�صافحة احلميمية وكاأنه 

�رصة احلاكمة، وقد كان ZاFبا  اأح������د اأفراد الأ

منذ �صنوات وعاد للتو. 

ت حدقتا√ Zري م�صد¥ ملا يرى.  ح

بعد هنيهات من حالة الده�صة امل�صيطرة 

علي������ه، وتقدË ال�صياف������ة امللكية له، �رص± 

امللك اÿدم واحلر�ض كافة، ثم دعا√ للéلو�ض 

على اأقرب كر�صي جوار العر�ض، وهو الكر�صي 

أو كبار  الذي ليéل�ض فيه Z������ري و› العهد، ا

�صيات بارزة.  �صيوفه من ملو واأمراA و�ص

بéلو�صه اأخÈ√ امللك باأنه ي�صتحق ا÷لو�ض 

يف هذا الكر�صي، واأن يلقى التكرË احÎاما 

لتاري جد√ /مفتي الõاهد/ الذي ا�صت�صا± 

املل������ك املوؤ�ص�ض يف بيته ليل������ة ا�صÎداد املoلك 

املعلومة flاطرا بحياته وحياة اأ�رصته، حتى 

الرواة الذي������ن يوثقون لتل������ك احلقبة فاإنهم 

يذكرون موقف مفتي الõاهد. 

ن تريد اأن تعر± �صبب دعوتي  Bاأنت ال 

ل������ك يف جمل�صي هذا يا�صناني������ك اأفندي، ثم 

حت������د عن تاري ج������د �صناني������ك وموالته 

�رصة، ه������ذ√ املوالة التي تدرجت اإىل 
لهذ√ الأ

 Aاأن بلغته، وه������و الذي يحمل يف عروقه دما

�ص������م، ثم اأرد± امللك: اأنت يا  ذا الرجل الأ

�صناني������ك اأفندي اأ�صبحت م������ن اأهل الق�رص، 

وم������ن املقرب������ني اإىل اأ�رصتن������ا ع������È كل هذ√ 

أ�صتطيع  ال�صنوات، لهذا يا �صنانيك اأفندي ل ا

اأن اأفر�ض عليك اأمرا، فاأنا اأطلب منك طلبا 

ن، اإنني اأطلب 
Bيبني عليه ال أريد اأن  ل ا

ابنتك فلك زوجا ›. 

قال �صنانيك وهو ل يكاد ي�صد¥ ما يقع 

أنا وكل  على �صمعه: اأنت تاأمرن������ا يا مولي، ا

اأفراد اأ�رصتي رهن اإ�صارتك، ما تقوله هو اأمر 

و اأكون حتى  fi منفذ بالن�صبة اإلينا، واأي

�صاً يف مقامكم يا مولي.  أنا�صب �ص ا

فاأرد± امللك: هذا لي�ض كافيا يا �صنانيك 

أريد اأن تذهب اإىل البيت، وتاأخذ  اأفندي، ا

ق�صط������ا من الراح������ة، ويف �صباì ي������وم الغد 

م������ر، ثم تاأخذ راأي  تتح������د مع ابنتك يف الأ
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اأ�رصتك وتعود اإ› م�صاA يوم ا÷معة القادم يف 

ار واأكون  نف�ض ه������ذا الوقت، �صÎاين بانت

مهيÄا ل�صماع ما تاأتي به بعد امل�صاورة. 

⁄ يك������ن �صناني������ك ذاته ال������ذي دخل اإىل 

�ص������اً flتلفاً  الدي������وان من������ذ �صاعة، كان �ص

�رصا¥  عن������ه حتى اإن احلرا�ض ملح������وا هذا الإ

الذي عال وجهه، ملحوا هذ√ الثقة واملعنويات 

������رج بها من بني يدي جاللة  العالية التي ي

امللك. 

ه������ر√ وهو Á�ص������ي يوحي له������م باأنه  م

�رصة املالك������ة ولي�ض خياطاً لدى  أبناA الأ م������ن ا

اأمرياته������ا، وهو الذي دخ������ل �صاحباً منك�رصاً 

كمهõوم، يلق������ي ال�صالم على جميع احلرا�ض 

ر√ يف  ������È√ اأحدهم بعقاب ينت مÎقبا اأن ي

الداخ������ل، بل كانت تراود√ �صكو باأنه قد ل 

يعود اإىل بيته ثانية. 

طواته على بال• الق�رص  ها هو يدب ب

أ�صه وÁ�صي  مبعنويات قاFد منت�رص، يرفع را

�صيني �صالكا طريق  بثقة و�صط حار�صيه ال�ص

البيت.

ر اأن تقع عينا√ على اأحد يف   ⁄ يكن ينت

تم يف �رص√: »�صتي  البيت قبل فل������ك، وهنا 

نها �صو± ت�صب ملك������ة على �صاFر  فل������ك« لأ

أة التي �صو± حتد  هذ√ اململكة، اإنها امل������را

حتول هاFال يف تاري اأ�رصتها. 

بدخوله البيت انطلق منه هتا±: فلك.. 

أين اأنت يا فلكتي  فلك ابنتي، فلك.. ا

 ا�صتولت ده�ص������ة على كل من يف البيت، 

فهو قد خرج بحال وعاد بحال معاك�صة، اإنه 

يكاد يغني ووجهه ي�رص¥، خطواته تدب على 

ر�ض بثقة.  الأ

ر اإىل عينيه: لبيك   قالت فلك: وهي تن

أنذا بني يديك.  اأبي، هاا

 تذك������ر كالم امللك ب������اأن عليه اأن ي�صÎي 

مر.  الليلة ويف �صباì الغد يفاحتها بالأ

اأخذه������ا يف ح�صنه وZ������دا يغر¥ وجهها 

بالقبالت، وطلب اأن يحتفلوا الليلة وي�صنعوا 

طعام������ا لذي������ذا احتفال بحال������ة الفرì التي 

دخلها. 

بع������د انتهاA م�صام������رة العاFل������ة اإىل نحو 

منت�ص������ف اللي������ل، دخل �صناني������ك يف فرا�صه 

 .ìار ولوج ال�صبا بانت

 ولك������ن اأي ن������وم، واأي راح������ة و�صط هذا 

أنه ا�صتلقى يف  احلبور الذي يلفه، �صحي������ ا

أنه انتقل اإىل عا⁄ من خيال.  فرا�صه، بيد ا

 اإن جالل������ة امللكة ه������ي ابنته وهو ⁄ يعد 

يق������ل �صاأنا عن امللك نف�ص������ه، فاأحفاد√ �صو± 

ي�صبحون ملوكا. 

ه   يف ال�صب������اì نه�ض م������ن فرا�صه وا

�ص������وب احلديقة طالبا فنéان������ا من القهوة، 

بعد قليل جاAت زوجته و�صاركته ا÷لو�ض. 
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 Aا�صتمر ذلك اإىل اأن نه�صت فلك من تلقا 

نف�صه������ا وجاAت ت�صاركهم������ا ا÷لو�ض و�رصب 

القهوة، عندF������ذ ومن دون تردد حتد لهما 

�صبوع املا�صي،  عن �صبب كاBبته وقلق������ه يف الأ

وكذل������ك ع������ن ال�صب������ب احلقيق������ي لحتفال 

البارحة، اإن������ه امللك الذي بدد ه������ذ√ الكاBبة 

وه������ذا اÿو± عندم������ا اأخÈ√ ع������ن ال�صبب 

احلقيقي لطلب مثوله بني يديه. 

م اإل اأن تعÈ عن ارتياحها 
لك الأ هنا ⁄ 

و�صعادتها ملطل������ب امللك بامل�صاهرة ثم قالت 

ر لõوجها: ل �صك اأن �صلوكك يف الق�رص  بف

ق������وى خلف ق������رار كهذا من  كان الداف������ع الأ

جانبه. 

 ìق������ال: لكن املل������ك طلب من������ي اأن اأطر

املو�ص������وع على فلك واأل اأرZم عليها �صيÄا ل 

تبغا√. 

تلي بنف�صها  فقالت فلك باأنها تريد اأن ت

Èهما مبا ترى.  ليومني ثم ت

لبثت فل������ك يف حالة �رصود وتاأمل اإىل اأن 

م�ص������ى اليومان، دون اأن تتحد ب�صيA، ويف 

�صبيحة الي������وم التا› دخلت اأمها اإىل حéرة 

ر  أبوها ينت نومها ب�صيA من قلق، فيما لبث ا

رج به.  ما ت

ر جوابك حتى اأم�صية  قالت لها: كنا ننت

البارحة 

قالت: لقد راأيت ما راأيت يا اأمي 

ر احلديث من  قالت وكاأنه������ا تريد اأن 

فمها جرا: هيه يابنيتي اأخÈيني 

أ�صه������ا وع������ادت اإىل زوجها  م را
ه������õت الأ

������È√ مبا راأت  ������ر على جناì القلق لت املنت

فلك من �صاأنها. 

وق������ع �صناني������ك يف حرية م������ن اأمر√ وهو 

ي�صغي لõوجته، فكي������ف يطلب من امللك اأن 

ياأتي اإليه يف بيته حتى تطلب منه فلك مطلبا، 

مر الناهي يف  Bأت������ي، اإنه ال امللك يوتى، ول يا

هذ√ اململكة، ياأمر مبا ي�صاA ولي�ض على النا�ض 

وامر وتنفيذها.  Zري تلقي هذ√ الأ

�صبوع ثقيال و�صنانيك واقع يف  م�ص������ى الأ

أم������ر مول√ الذي  أم������ر√، اإنه ينفذ ا حرية من ا

اأمر√ اأن يرى راأي ابنته قبل اأي خطوة. 

طوات باردة  دخ������ل �صنانيك الدي������وان ب

بع�������ض ال�صيA، لكن امللك ب������دد ذا الÎدد 

عندما ا�صتقبله بالÎحاب قاFال: مرحبا بك 

يا�صنانيك اأفندي. 

ثم اأجل�صه يف ذات املو�صع جوار جمل�صه. 

ق������ال �صناني������ك: وا ياجالل������ة املل������ك 

لاأعر± ما اأقول ÷اللتكم 

������ر اإليه املل������ك وقال بن������Èات هادFة  ن

ومطمÄنة: قل ما ت�صاA يا�صنانيك 

قال: اأنت الذي تقول، واأنت الذي تطلب، 

أنا يف  أن������ت الذي تاأم������ر يام������ولي.. وا ا وا
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حرية من اأمري، لاأوقعك ا يف حرية ياتاج 

أ�صي.  را

في كالما ليعéبه،  أن������ه ي اأح�ض امللك با

فقال على الفور: هل رف�صت ابنتكم مطلبي 

أنا من يفر�ض اأمرا  فندي، ل�صتo ا
يا�صناني������ك اأ

ا م�رصفا نحو  �ض يحمل تاري كهذا على �ص

ف، قل ب�صéاعة ما �صمعته من  اأ�رصتي.. لت

 .Aابنتك، لن يتغري اأي �صي

مر لي�ض على هذا النحو  قال �صنانيك: الأ

ياجالل������ة امللك، راأت ابنت������ي اأن ت�رص± بيتنا 

مها باأنها �صو± تطلب  بõيارة كرÁة، قالت لأ

�صية.  مطلبا منك ب�صفة �ص

éل يا�صنانيك اأفندي،  قال امللك: قل، لت

م������ا الذي تريد√ ابنتك اإن كانت موافقة على 

هذا الõواج. 

قال: ⁄ تقل باأنها موافقة، اأو Zري موافقة، 

È اأمها بالطل������ب الذي راأت اأن تطلبه  و⁄ ت

�صيا.  من جاللتك �ص

�صبوع الذي  ه������ذا ما حد خالل هذا الأ

أنقل لك ما حد  أنا ا اأمهلتني فيه يا مولي. ا

معي بن������اA على اأمر ال������ذي اأمرتني به يف 

�صبوع املا�صي يا و› نعمتي.  الأ

انتابت امللك ذات الق�صعريرة التي انتابته 

ة راود√  ������ر√ عليه������ا، وللح ة وقوع ن حل

ح�صا�ض الذي ليعéبه اأن يلبث فيه،  ذات الإ

يل باأنه  لكنه باملقابل اأح�������ض بن�صوة وهو يت

ر اإىل كل مالم  �صو± يرى فلك، �صيو± ين

ا÷مال تلك، وعندما مل باأن �صنانيك اأفندي 

ر اإىل اإرباكه قال:  ين

 Zدا �صو± اأذهب اإىل ال�صيد، ولن اأعود 

أرتاì يف البيت، وبعد Zد  قبل الغروب، �صو± ا

�صو± اأكون يف منõلك يف منت�صف الليل، لن 

 È مر، �صو± اBتي مبفردي، لت يعلم اأحد بالأ

اأحداً بهذ√ الõيارة Zري اأفراد اأ�رصتك. 

خ������رج �صنانيك من بني يدي مليكه وكاأنه 

تلقى اأمرا بتعيينه وزي������را، Zدا يتقافõ وهو 

Á�ص������ي نحو البيت م������ع حار�صية، وهنا ⁄ 

ي������Îدد م������ن اأن يهدي اإليهم������ا عéلني قاFال 

باأنهما �صو± يعرفان املنا�صبة فيما بعد. 

بدت اأ�رصة �صناني������ك م�صتعدة للقاA كبري 

وىل الت������ي يدخل فيها  كه������ذا، فهي امل������رة الأ

امللك ه������ذا البي������ت، وب������داأت ال�صتعدادات 

أل������وان الطعام  ل�صتقب������ال ه������ذا ال�صي������ف، ا

وال�������رصاب، وال�صéاد العéم������ي الذي Á�صي 

واين  عليه، والكر�صي الذي يéل�ض عليه، والأ

التي ي������اأكل وي�رصب فيها، ب������ل اإنه حتى هياأ 

بيت اÿالA لعل جاللت������ه يحتاج اإليه خالل 

هذ√ الõيارة. 

وكان املوعد الذي ⁄ ي�صدقه �صنانيك، اإنه 

�صه يتقدم نحو الباب، وهو يقف  امللك ب�ص

مع اأفراد اأ�رصته يف مدخل البيت ل�صتقباله، 

Á�صي دون اأن يرافقه اأحد. 



Ñ©àdG تÉ¨d øY åëÑdGh ¿É°ùf E’G

79 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

طط  ا�صتقبلو√ بحفاوة وفق الÈنام امل

ر  له م������ن قبل اأهل البيت، لكن������ه ⁄ يكن ين

أة �صحرية  اإل اإىل فل������ك التي بدت اأمامه امرا

أن������ه حار�ض يقف يف ح�رصة  وتõيد√ �صعورا با

مليكته. 

ا�صتغر¥ جلو�صه ثال �صاعات متوا�صلة 

أل������وان ال�رصاب، ثم  تع�ص������ى خاللها وتن������اول ا

تركوا فلك لتقول له ما ترZب يف قوله. 

لبث معها يف خلوة وكانت فر�صته ليتاأملها 

ر اإليه اأحد. بحرية دون اأن ين

أنه ي�رصفني  قالت له فلك: يامولي، اعلم ا

مطلبك بالõواج مني، 

ثم �صمتت وهو يتاأملها، ويتذو¥ حديثها 

حرف������اً حرفاً وكاأنها ت�صدو باأحب اأZنية على 

ر اإليه  قلب������ه، اأردفت وهي تتحا�ص������ى اأن تن

مبدية خéلها ال�صديد وهي يف ح�رصته: 

 وي�رصفني اأن اأخÈ موافقتي على هذا 

الطلب الذي اأعتõ به، 

ات  افÎ ثغر امللك عن ب�صمة، ثم بعد حل

أoخر ا�صتاأنفت:  �صمت ا

 لكن يامولي وو› نعمتي، 

و�صمتت مرة اأخرى، ثم ا�صتéمعت قواها 

وهي ت�صعى اإىل اإبعاد ال�صطراب عن نÈات 

�صوتها لتقول دون تقطع:

أنني يوما  أم������ام هذا الطل������ب تذك������رت ا ا

خرجت مع اأمي واأبي يف مرافقة عاFلية �صمن 

اإح������دى زياراتك العاFلية الت������ي ا�صطحبتك 

فيها جاللة امللك������ة الكبرية اإىل مملكة /علم 

الدين/ التي تربطكم بها عالقات وثيقة. 

بلعت ريقها وهي ت�صتم������ر بذات النف�ض 

دون انقطاع: 

يف الي������وم الثاين للõيارة قامت ملكة تلك 

 Aاململكة باأخذن������ا اإىل اأماكن خالبة يف اأرجا

ري  مملكته������ا، وكان من �صمن م������ا لفت ن

ة، وجود  وبقي يف ذاكرت������ي حتى هذ√ اللح

ناقة واحل�صن.  جامع بال≠ الأ

������ة وكاأنني يف عا⁄  نيت يف تلك اللح

�صحري باأن يحمل هذا ا÷امع ا�صمي. 

ر اإليه،  ول م������رة رفعت عينيه������ا لتن
ولأ

ف�رص ذلك امللك وهو يبت�صم ويبدي ا�صتعداد√ 

:Aصغا� لالإ

أل ذا احللم على  ن ياجالل������ة امللك ا Bال

نف�صي واأنت تتقدم اإ›. 

أ�صتطيع اأن اأقول ÷اللتك باأن حت�رص  لا

ذا ا÷ام������ع اإىل هذ√ اململكة وتطلق ا�صمي 

ن ذلك من �صن������ع اÿيال، ولكن اإذا 
علي������ه لأ

أذن������ت › ياجاللة امللك ف������اإن مطلبي الذي  ا

طلبت لقاA من اأجل������ه هو اأن يح�رص ذات 

أ�صاد√ كي  الرج������ل الذي �صمم ذا البن������اA وا

ي�صمم جامعا مماثال له و�صط هذ√ اململكة، 

وتطلق عليه جامع /�صتي فلك/ هذا اإن كان 

�ض  امل�صمم حيا، واإن ⁄ يكن، ت�صتعني بال�ص
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نني عندما  ال������ذي ورثه يف هذ√ احلرف������ة، لأ

أتõوج������ك �ص������و± اأكون ملكة وف������ق التقاليد  ا

امللكية. 

�صكا  أ�صه وه������و ي������õداد  ه������õ املل������ك را

واإ�رصارا عل������ى اأن تكون فلك حليلة له، فهي 

لك اأ�صال������ة وعراقة، وه������ذا الذي جعلها 

تطل������ب اأن ياأتي خاطب������ا اإياها، ل اأن تذهب 

طبها، ث������م راأت اأن يكون  اإلي������ه يف ق�رص√ لي

رج  مهرها �صيÄاً ثمينا كهذا، وهو مطلب لي

اإل من ذوي نفو�ض نبيلة. 

أ�صه باملوافق������ة وقال: لك ما  ه������õ امللك را

ت�صاFني يا�صتي فلك. 

 قاله������ا بح�صم ونه�ض عاFدا اإىل بيته مع 

.Aو ال�صوõب

أر�صل امللك  أثن������اA ال�صتع������دادات ا هن������ا وا

اإىل مل������ك مملكة /علم الدي������ن/ يطلب منه 

اإر�صال امل�صمم الذي قام بت�صميم وبناA ذا 

ا÷ام������ع فورا ليقوم بت�صمي������م مماثل له يف 

مملكت������ه، فح�رص ذا امل�صمم ويف منت�صف 

الليل������ة التالية اأخذ√ املل������ك اإىل بيت �صنانيك 

�ض  وقدمه ÿطيبته قاFال باأن هذا هو ال�ص

أنه حل�صن  ال������ذي قام ببناA ذا امل�صé������د، وا

ها مازال حيا يرز¥.  ح

وكلفه املل������ك باأن ي�صي������د جامعا مماثال 

له و�ص������ط هذ√ اململكة ويحم������ل ا�صم /�صتي 

فلك/ فقال امل�صمم بح�صور فلك باأنه �صو± 

ولية و�صو± يعود اإىل هذ√ 
عمال الأ يبا�رص بالأ

اململكة بعد نحو �صهر ليبا�رص عمله. 

فكان يوم العر�ض امل�صهود الذي احتفلت 

 Aبه اململكة برمتها وح�رص√ بع�ض ملو واأمرا

وروؤ�صاA ممالك واإمارات ودول جماورة. 

لق������د اأ�صبحت فلك /�صت������ي فلك/ وهي 

وىل ال�صغرية يف ه������ذ√ اململكة،  ال�صي������دة الأ

أف������رد لها امللك جناح������ا خا�صا يف مملكته  وا

اإىل جوار زوجتي������ه ال�صابقتني، وهي الõوجة 

ثرية لديه ي�صت�صريه������ا يف اأمور امللك رZم  الأ

نه بات يوؤمن بحكمتها بناA على  �صغر �صنها لأ

مواقفها ال�صابقة. 

خر م�ص������ى ال�صهر دون  Bومن الطر± ال

اأن يح�������رص امل�صمم الذي �ص������و± يبا�رص يف 

 õéر لعله ⁄ ين ت�صييد ا÷امع، فراأت اأن تنت

ولية للمبا�������رصة يف البناA، فقد  عم������ال الأ الأ

�ض  أن������ه �صو± يحتاج اإىل نحو مÄة �ص قال با

كل واح������د يقيم يف مكان، ف������ال بد اأن تكون 

القب������اب امللون������ة مثل تلك القب������اب، وكذلك 

أنواع  حéار الكرÁة، وا املاBذن، والرخام، والأ

اÿطو• الداخلي������ة واÿارجية، وال�صéاد، 

 . ثا والأ

ا�ض من ذوي  أ�ص كل ذل������ك يحت������اج اإىل ا

مهارة م�صه������ودة، فا�صتغر¥ ذلك �صهرين دون 

اأن يح�رص، وهنا حتد امللك نف�صه عن هذا 

التاأخ������ر فاأر�صل اإليه بهذا ال�صاأن، لكن الوفد 
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نني قاFال باأن الرجل يعتذر عن  oفي ح عاد ب

ت�صميم هذا ا÷امع. 

 كان ذل������ك مبثابة وق������ع ال�صاعقة على 

ن  �صمع فلك وجعلها يف حالة من ال�صتياA لأ

حلمها الوحيد لن يتحق������ق واأن ذا الرجل 

أنه خدع جاللة امللك.  قد خدعها كما ا

 لك������ن امللك ⁄ ي�صكت عل������ى ذلك فاأر�صل 

اإلي������ه مرة اأخ������رى، بيد اأن الرج������ل لبث يف 

موقف������ه قاFال باأنه لن يقوم مبثل هذا العمل 

أن������ه �صحب كالمه ال�صابق الذي قاله �صفويا  وا

أية عقود تلõمه  ول توج������د بينه وبني اململكة ا

بهذا التنفيذ. 

اأمام هذا ال������كالم اأح�ض امللك بحرج من 

اأن ي�صك������و√ اإىل ملكه، فذل������ك ليليق مبقامه 

مر على ما هو عليه. تاركا الأ

هنا راودت �صتي فلك فكرة وهي اأن تعلم 

ال�صبب احلقيق������ي لرف�صه بناA هذا ا÷امع 

�ض اململكة،  �ض امللك ول ي ن������ه اأمر ل ي لأ

�صيا، فهو مهرها الوحيد،  �صها �ص بل اإنه ي

و�رصطها الوحيد، ومطلبها الوحيد حتى يتم 

هذا الõواج. 

وق������د وعده������ا امل�صمم بح�ص������ور امللك 

أ فراد اأ�رصتها على التنفيذ، فماذا  وح�ص������ور ا

أيه  حد لكي يغري را

مر لديها ق�صية، وكاأنها ق�صيتها   Zدا الأ

الوحي������دة التي عليها اأن تكاف������ من اأجلها، 

وهن������ا ⁄ ت������Îدد م������ن اإر�صال من تث������ق به يف 

الق�رص ليذهب اإىل ذا امل�صمم ويطلب اإليه 

احل�صور للقاA جاللة امللكة. 

وكان له������ا ذل������ك حيث ح�������رص امل�صمم 

خل�ص������ة دون اأن يعلم امللك بح�صور√، عندFذ 

�رصحت ل������ه امللكة ق�صتها وقالت: ليحق لك 

 ،Aرف�ض ذلك يامعلم ريان، اأنت وعدتنا بالبنا

أم������ور م�صريية  ووع������د ه������ذا ترتبت عليه ا

لتعرفها، وليعنيك اأن تعرفها.

ثم قالت باأنها م�صتعدة لتقنع امللك حتى 

أنها �صو± تتوىل متابعة  جر، وا ي�صاعف له الأ

�صي������ا وت�صع ق�������رص ال�صيافة  اأعمال������ه �ص

امللكية يف ت�رصفه وت�رص± عماله، وتوفر له 

از هذا ا÷امع  كل احتياجاته م������ن اأجل اإ

الذي تعتÈ√ حلم عمرها الوحيد. 

وهنا قال امل�صمم باأنه يريد اأن ي�صارحها 

 Aددا من بناÎمر الذي جعله م باأمر، هذا الأ

هذا امل�صéد. 

أب������دت ا�صتعدادها ل�صم������اع مايود قوله،  ا

 Aفقال اإنه بالفعل كان موافقا على هذا البنا

ن هذا هو عمله وهو رجل باحث عن عمل  لأ

أثناA روؤيته لها وحديثه  حتى يعي�ض، ولكن يف ا

معها يف بيتها بح�صور جاللة امللك: ل اأعر± 

يا�صيدتي كيف ولدت لدي رZبة يف اأن.. 

ر�ض.  ر√ اإىل الأ  و�صمت ريان موجها ن
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أ�صمع������ك يا معلم   قالت امللك������ة: اكمل، ا

ريان، ماذا تريد اأن ت�صيف 

 بدا اأمام ناXريها باأنه ي�صتéمع �صéاعته، 

وبعد نح������و خم�ض دقاFق م������ن ال�صمت رفع 

رات  ر اإليها ه������ذ√ املرة، لكن بن ب�رص√ ين

مليÄة باحلياA، وه������و يتوقع باأن هذ√ العبارة 

�صت�صع نهاية حلياته وقال: راودتني رZبة يف 

اأن اأقبلك. 

انتف�صت امللك������ة وكاأن �صاعقة اأ�صابتها، 

ر اإليه بحالة  ت عيناها وه������ي تن ثم جح

Z�صب موجهة اإليه كلمات �رصارية: لو ⁄ تكن 

اديك هذا.   Aصيفي ملا نلت �صكوتي جرا�

قالت ه������ذا ال������كالم وان�رصف������ت ليعود 

ة  امل�صمم مطرودا اإىل مملكته يف ذات اللح

وكاأنه ⁄ يكن �صيف امللكة. 

الأ  اأمام ذلك ⁄ يب������ق اأمام امللكة اإل اأن 

أوق������ات فراZه������ا بالت�صلية و�صم������اع احلكايا  ا

اب لعل  من خادمات الق�������رص، وتفكر بالإ

الطفل ياأخذ تفكريها فتن�صى ق�صة ا÷امع. 

م�ص������ت ال�صه������ور ولك������ن امللك������ة ⁄ يكن 

با�صتطاعتها اأن تن�صى هذا احللم، فهي دوما 

ت�صعر بنق�ض حت������ى اإن زوجها عر�ض عليها 

�صادة هذا ا÷امع،  اأن يح�رص م�صمم اBخر لإ

مر، �صو±  أنها ⁄ تكن مرتاح������ة لهذا الأ بيد ا

يبقى بناA ا÷امع املماث������ل ح�رصة يف قلبها، 

 Aأ�صيا وهنا ل تدري كيف رZبت يف اأن تعر± ا

أرادت اأن تدخل اإىل عا⁄  عن اأ�رصار القبل������ة، ا

القبلة، فما الذي دفع هذا الرجل باأن يطلب 

منها هذا الطلب الغريب 

اإنها قبلة واح������دة و�صو± يتنازل عن كل 

حقوقه الطاFلة، قبلة واحدة لقاA �صنتني من 

عمل متوا�صل. 

تذكرت قبلة العيد التي تطبعها على كف 

والدها، 

على كف اأمها. 

تذك������رت القب������الت الت������ي تتبادله������ا مع 

اإخوانها الثالثة، 

مع �صديقاتها. 

ا�صÎدت ذاكرتها القبلة التي ت�صعها على 

القراBن الكرË بعد اأن تفر من قراAته. 

القبل������ة الت������ي تتلقاه������ا به������ا �صديقتها 

احلميمة كروان كلما زارتها. 

ات تلق������ي قبالت امللك  ثم تذكرت حل

على وجهها وهما يف ال�رصير الõوجي.

�������ض يحمل مع������ه عامله اÿا�ض  كل �ص

خرين، وم������ن ثنايا هذا العا⁄ ت�صدر  Bا√ ال

فعال، ومن ثنايا ه������ذا العا⁄ ي�صتقبل  منه الأ

فعال.  خرون هذ√ الأ Bال

ألوان  لبثت يف حالة تاأمل ب������كل لون من ا

�صو�صيتها كما  ت������از ب القبالت، كل قبلة 

�صو�صية،  �ض Áتاز ب اأن كل �ص
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خ�صو�صية اأن تلقا√ بÎحاب، 

 ،Aخ�صو�صية اأن تلقا√ بازدرا

خ�صو�صية اأن تلتقيه على عéل، 

 .√Aنب لقاéخ�صو�صية اأن تت

وه������ذ√ القبل������ة �صم������ن اأي خان������ة �صو± 

تن������درج، اإنها لتعرف������ه م�صبقا، وهو ليطلب 

�صيÄ������اً Zري قبلة واحدة ث������م ين�رص± دون اأن 

بد.  ترا√ اإىل الأ

م�صت �صنة على ذلك وبداأت امللكة تذبل 

�ص������ارة احللم الذي ل������ن يتحقق،  وت�صع������ر ب

ذته يف  ولكنها ل ت������دري اأي قرار خطري ات

ة  ة، ل تعر± م������اذا ت�صميها، اأهي حل حل

�صعف، اأم قوة، 

ة انت�صار،  حل

ة ا�صت�صالم.  اأم حل

 كان الق������رار اأن تر�ص������ل ذات الوفد اإىل 

امل�صمم وتطلب اإليه اأن ياأتي للقاA امللكة مرة 

اأخرى، فكان لها ذلك وح�رص امل�صمم. 

ع������ادت امللكة وعر�صت عليه باأنها �صو± 

تعطيه ما ي�صاA من اأمال لقاA عمله، قالت 

ر اإليه ب�صيA من احلقد رمبا ذاقته  وهي تن

 Aي لك العطاõول مرة: �صو± اأج وعرفت������ه لأ

يامعلم ريان، اأعطيك �صعف ماتريد اإ�صافة 

�صية التي اأقدمها لك.  اإىل الهدايا ال�ص

 اأخرج ال�صيطان من راأ�صك ولتكن عنيدا، 

ماتري������د√ مني ق������د يكلفني حيات������ي، واأي�صا 

فر مبا تريد. حياتك حتى قبل اأن ت

أنه لبث على مطلب������ه ال�صابق باأنه   بي������د ا

ل يطلب �صيÄاً �صوى قبلة واحدة على خدها 

بع������د اأن يفر من العمل ب�صكل نهاFي ويقدم 

لها ا÷امع لقاA هذ√ القبلة فقط. 

ما يبتغيه هو اأن يح�صل على هذ√ القبلة 

فور انته������اA بناA ا÷ام������ع، واأي حديث اBخر 

يéعله يعود اإىل بيته. 

 فع������ادت امللك������ة ورف�صت ذل������ك مديرة 

هلت بها  ������روج، واأمام الب������اب  Xهرها لل

قدماها، ثم ع������ادت ت�صتدير اإليه قاFلة باأنها 

موافقة على مطلبه.. قالتها مبرارة، 

أو بهÁõة،  ا

أو با�صت�صالم،   ا

أو ب�صعف،  ا

أو بقوة.. ل تدري،   ا

أو ⁄ يك������ن يهمها اأن ت������دري اأو ل تدري   ا

ثم خرجت. 

أيام عاد امل�صمم ومعه ور�صة  بعد ع�رصة ا

كامل������ة، وبدوؤوا على الف������ور يف معاينة موقع 

ار كانت املبا�رصة يف  ا÷ام������ع، ودون اأي انت

�صا�ض.  و�صع حéر الأ

م�صت �صن������ة على مبا�رصة العمل يف هذا 

رج امللكة لÎاقب  ا÷امع، بني حني وحني ت

ر اإىل  مراح������ل العم������ل وت�صتمتع بل������ذة الن
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هذ√ الذك������رى اÿالدة التي �صو± تÎكها يف 

احلي������اة، واأحيانا ترى باأنه������ا حتى لو دفعت 

حياته������ا ثمنا، فاإنها تبقى ت�صعر بلذة الك�صب 

õت عمال خالدا كهذا، اإنه  نها اأ
فر لأ وال

جامع /�صتي فلك/ الذي يلبث يحمل ا�صمها 

ما لبثت اململكة. 

 ،ìوم�ص������ت ال�صنة الثانية م�رصعة بني فر

������ر اإىل هيكل  أ⁄، وه������ي تن وا�صط������راب، وا

ا÷امع ياأخذ �صكله النهاFي. 

اإنه املوعد الذي ⁄ تكن ت�صد¥ باأنه �صو± 

يحل، 

املوعد الذي لبث خالل �صنتني يطاردها 

كاللعنة. 

 موع������د الوف������اA بالوعد ال������ذي قطعته 

للم�صمم، 

 كان ذلك يف ال�صباì، وكان امللك خارجا 

كعادته لل�صيد. 

 دعت امللكة امل�صمم، وتركت احلرا�ض يف 

اÿارج. 

كان������ت يف حال يرثي لها من ال�صطراب 

أنها كانت تõداد جمال يف عيني الرجل  بيد ا

فر بثمرة  وه������و ي�صتع������د كل ال�صتع������داد لي

عمله خالل �صنتني. 

طوات واثقة و⁄ ت�صتطع اأن   دن������ا منها ب

ر اإليه.  تن

 اأZم�صت عينيها، ومنحته خدها الأÁن 

أنذا م�صتعدة للوفاA بوعدي.  قاFلة: هاا

طلب الرج������ل اأن تكون القبلة على اÿد 

ي�رص، فا�صت������دارت مانحة له �صفحة اÿد  الأ

ر يف اÿد  أملا، فلبث الرجل ين وهي تتع�رص ا

نحو خم�������ض دقاFق ويدنو بفمه بطيÄاً بطيÄاً 

اإىل اأن لم�صت �صفتا√ تقاطيع خدها. 

ات  حالم املا�صية حتولت يف حل كل الأ

اإىل حقيقة، و�صتان بني الواقع واÿيال، اإنها 

روì العذوبة احلقيقي������ة التي ي�صتن�صقها من 

هذ√ الب�رصة ال�صحري������ة، واÿد بالن�صبة اإليه 

أ�������ض بالZة ا÷م������ال، اإن روì ا÷مال  هو را

لك اإل اأن تنب�ض يف رحابة اÿدين.  ل

تم������ت روح������ه بهم�ض ل�صمعه������ا: ع�رص 

دقاFق لي�ص������ت كثرية على عمل �صا¥ ا�صتغر¥ 

�صنتني. 

 لب������ث خم�ض دقاF������ق دون اأن يرفع فمه، 

بعد ذلك �صعر باأنه اأخذ ما يريد. 

 �صح������ب فمه ببطA �صديد، ثم و�صع خد√ 

ي�������رص يف ذات املو�ص������ع ال������ذي طبع عليه  الأ

القبلة من خدها، ولب������ث نحو خم�ض دقاFق 

اأخرى لين�صحب قاFال: لقد و�صلني حقي يا 

جاللة امللكة. 

أدار Xهر√ خارج������ا دون اأن  قال ذل������ك وا

يلتفت اإليها. 

جثت امللكة عل������ى ركبتيها وهي يف حالة 
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�صبه تامة من النهيار، هل ت�صتحق اأن تبقى 

يف هذا الق�رص بعدما فعلته بحق زوجها، هل 

يانة.  ي�صتحق ا÷امع ثمنا لل

فكار والو�صاو�ض  Zدت يف دوامة م������ن الأ

بيد اأن ما�صطتها و÷ت وهرعت اإليها عندما 

أتها يف تلك احلال.  را

 ا�صطحبتها اإىل حéرتها وجعلتها تتمدد 

عل������ى ال�رصير وطلبت لها اإبريقا من البابو 

لتهد من اأع�صابها قليال. 

أم������ام ذلك ورZ������م وجله������ا ال�صديد من  ا

احلدي������ث يف اÿ�صو�صيات التي ترتقي اإىل 

هذا النوع، ومن انõلقها يف براثن الكالم ⁄ 

يبق اأمامها Zري اأن ت�صتعني ب�صديقة عمرها 

ة اأ�رصارها كروان، فهي �صديقة الطفولة  وكا

ل�صة، كانت دوما حتكي لها اأ�رصارها، بل  امل

È اأحدا مبا  حتى عندما طلبها املل������ك ⁄ ت

راأت اأن تطلبه منه قبلها. 

يومها دعته������ا اإىل البي������ت واأخÈتها مبا 

راأت اأن تطلبه من املل������ك، فوافقتها كروان، 

واقÎحت عليها اأن تطل������ب منه ذلك برفق، 

طلبت اإليها األ تن�صى باأنها تتحد مع امللك، 

ة  وحتى بعد الõواج عليه������ا اأن تبقى fiاف

على التعامل معه برفق، وتطلب منه ماتطلب 

برف������ق، ولذلك عندما كان������ت تتحد اإليه، 

تتذكر و�صايا كروان. 

جاAت ك������روان وهي ت�صعر ب������اأن �رصا ما 

خلف دعوة �صديقتها لها، خا�صة باأنها ترى 

ماهي عليه من ا�صطراب وحõن. 

قالت لها: كروان.. ثم �صمتت. 

أريد اأن  ات اأردفت: ك������روان ا وبع������د حل

اأخÈ ب�رص لاأحد يعرف������ه يف هذ√ اململكة، 

⁄ الذي يحتل  هذا ال�رص هو مبعث كل هذا الأ

كل ذرة من ج�صدي وروحي. 

قالت كروان: قو› كل ما يقلقك يافلك، 

رمبا اأملك �صيÄا اأقدمه لك يا�صديقتي، اعلمي 

أرا  أنا ا ة راحة واحدة وا باأنني ل اأهناأ بلح

بكل هذ√ التعا�ص������ة التي لاأعلم ولاأحد يعلم 

Bم������رة ناهية يف مملكة  �صببه������ا، فاأنت �صيدة ا

كامل������ة، ولينق�صك �صيA، وق������د رزقك ا 

ب������õوج تتمنا√ كل فتاة من بنات اململكة، وكان 

، ثم رزقك  ذل������ك مبطلق حريتك واختي������ار

بولد �صو± يغدو ملكا ويحافß على ا�صمك، 

م جامع يف اململكة كلها،  وحتقق لك بناA اأف

هذا ا÷امع الذي �صو± يبقى يحمل ا�صمك 

ويذكر النا�ض بك. 

أ�صماع �صديقتها  وبداأت امللكة تروي على ا

ما وقع معه������ا بكل تفا�صيله، ثم الفكرة التي 

خط������رت لها باأن ت�صارì امللك لعله ي�صاfiها 

فت�صعر بال�صيطرة على حالة الكاBبة. 

⁄ ت�صد¥ كروان ما�صمعته من �صديقتها، 

أنها ⁄ تعلق بكلمة واحدة، ولكن حذرتها  بيد ا

ن الرج������ل، وخا�صة  من م�صارح������ة امللك، لأ
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 ،Aالرج������ل ال�رصقي قد يت�صاه������ل يف كل �صي

لكنه يé������د �صعوب������ة يف اأن يت�صاهل يف اأمر 

كهذا. 

واأ�صافت: مهما كان حبه كبريا لك يافلك 

ر اإليك �صو± يتذكر قبلة ذا  فاإنه كلما ين

الرجل، وعندها �صو± ي������Îدد األف مرة من 

اأن ي�صع فمه يف ذات املو�صع الذي تلقى فم 

Zري√ بر�صا ودون اأي مقاومة منك. 

�صو± يطف ه������ذا ال�صعور كل اأحا�صي�ض 

اهك يا�صديقتي، لن  احلب الت������ي يح�صها 

مر بال≠  يك������ون بو�صعه اأن يك������ون متéاهال لأ

احل�صا�صية كهذا.

واأردفت كروان بهم�������ض خفي�ض: عليك 

أ�صواأ يف اعÎا± كبري كهذا، وهو  توقع ما هو ا

������رج عن طور√ فيكون رد فعله �صديدا،  اأن ي

بل بال≠ ال�صدة فينتقم منك ومن ذا الرجل 

ب�صكل ماأ�صاوي. 

تني مردفة:  رتني جاح ووجهت اإليها ن

مور fiتملة الوقوع، اأرى اأن يبقى  كل هذ√ الأ

ذلك طي الكتمان، فهذا خري لك، ولõوجك، 

ولبنك، ولتاري اأ�رصتك، وللمملكة كلها. 

عندها اأعطتها امللكة و�صية تو�صي فيها 

وت يك������ون Z�صلها ودفنها يف  أنه������ا عندما  ا

فناA هذا ا÷ام������ع الذي يبقى يحمل ا�صم /

جامع �صتي فلك/ ثم يتوىل زوجها بنف�صه كل 

�صنة Z�صل هذا ا÷امع والعناية به، ويو�صي 

ذلك حلفدتها من بعد√. 

و⁄ يبق اأمامها Z������ري اأن حتتمل �صواعق 

⁄ خا�ص������ة عندما يقبله������ا زوجها فت�صعر  الأ

ثم وقوة اÿديعة، ويعÎيها وجل باأن  بقوة الإ

رب������ا التي تدخلها  زوجه������ا ي�صعر بحالة الإ

وهما على ال�رصير الõوجي. 

حتولت قبالت الõوج اإىل جحيم ليطا¥، 

�رص على  �رص على املقاومة، ل أنها ل بيد ا

فعل �صيA �صوى اأن حتÎ¥ ب�صمت. 

 ينتابها �صعور عميق باأنها كاFنة ملوثة يف 

ل�ض من هذا  مو�صع طاهر، ولت�صتطيع الت

وقات.  ال�صعور الذي يبقى يالزمها يف كل الأ

م�صت ثالث������ة �صهور Z������دت فيها امللكة 

 Aم، وب������دت كاأنها م�صابة بدا جلدا على ع

 ßحéلك اإل اأن ترتعد وتت خبي������ث، فهي ل

رات فارZة لمعنى لها.  عيناها بن

أل امللك عليه������ا طوياًل كي يح�رص كبار  ا

أنها اأكدت له  روا اإليها، بي������د ا طب������اA لين
الأ

باأنها لحتتاج اإليهم، ولتعاين �صيÄاً fiدداً. 

كانت موقن������ة باأن اأطباA الع������ا⁄ كلهم لو 

نهم لن  اجتمع������وا لن يé������دوا لها �صف������اA، لأ

ينéحوا يف اأن يبثوا فيها تلك الروì املعنوية 

التي خرجت منها مع تلك القبلة التي Zدت 

يل  بلي�صي������ة، وZدت لتت ت�صميه������ا القبلة الإ
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ر ذا الرجل اللعني وهو يت�صبب يف كل  من

هذ√ الكوار الروحية لها. 

اكت�صف������ت ب������اأن الثم������ن كان اأZل������ى من 

ا÷امع، لقد اأعط������ت اأك مما اأخذت، وكم 

تنتابه������ا رZبة فيما ل������و ⁄ ت�صب ملكة، فيما 

لو لبث������ت /فلك/ الفتاة العادي������ة مثلها مثل 

�صاF������ر ن�صاA اململكة، تت������õوج زواجا تقليديا، 

ر  وتنéب اأطف������ال، تكون بيت������ا واأ�رصة، تنت

زوجها اأن يعود من عمله فيéلب معه الطعام 

ولوازم البيت، تبني بيتها لبنة لبنة، وت�صÎي 

اأZرا�صها Zر�صا Zر�صا.

 ياله������ا م������ن حي������اة راFعة تل������ك الهادFة 

والب�صيطة واملقÎن������ة ب�صعورها بقوة العفا± 

بي�ض ليقربه دن�ض.  والنقاA، اإنها كالثوب الأ

ن، اإنها fiرومة من كل تلك امل�صاعر، 
Bال

م�صاعر زوج������ة حتمل نقاAه������ا وعفافها يف 

�صي ب�صمو وعõة نف�ض وهي تدر  نف�صها، 

باأنها تقف على بيت وزوج واأولد وتاري من 

جمد الأخال¥. 

ن يحتله������ا �صع������ور عمي������ق باأنها كانت  Bال

أنها ت�رصع������ت يف ذا القرار، وما  أناني������ة، وا ا

كان عليها اأن تطلب املعلم ريان خل�صة لتلتقيه 

وتتفاو�ض معه. 

لقد منحها زوجها كامل احلرية وتعامل 

أنها ملكة، و�صي������دة ل�صاFر ن�صوة  معها عل������ى ا

اململكة، لكنها وجهت هذ√ احلرية املمنوحة 

له������ا يف جهة �صلبي������ة عليه������ا اأن تقبل بدفع 

ثمنها. 

عند �صب������اì اليوم الت������ا›، نه�ض امللك 

كعادت������ه، ا�صتحم واأح�رص اÿ������دم له القهوة 

 Aار اأن حت�رص امللك������ة لت�صاركه احت�صا������ بانت

قه������وة ال�صب������اì كعادتها، لكن ذل������ك تاأخر، 

ها، وهنا انفéرت  فدخلت ما�صطتها لتوق

املا�صطة ب�رصا مرعب مالأ كل اأرجاA الق�رص 

وهي تقع على جثة هامدة. 

⁄ يحõن ذل������ك اأحدا قدر اأن اأحõن امللك 

ال������ذي بدا يف حال كÄيبة، وهو ينفذ و�صيتها 

ة  الت������ي اأح�رصتها اإليه �صديقة عمرها وكا

اأ�رصارها كروان بعد �صاعتني من ذيوع النباأ. 

ة  ل وا عÑ  ال Ñيل  لغة ال

�ض  ا√ �ص ن�صان عن �صع������ور√  يع������È الإ

Bخ������ر من خالل القبالت، فتكون لغته املعÈة  ا

�ض. اإىل ذا ال�ص

ترا  يادي وهي من flلsفات الأ تقبيل الأ

تنم عن الولA والطاعة.

أيادي الن�ص������اA يف لقاAات الطبقة  تقبيل ا

عéاب  العلي������ا يف الغ������رب وهي مبعن������ى الإ

والتقدير واملغازلة.

ين وهو  sي������ادي الوالدي������ن وا÷د
أ تقبيل ا

لالح������Îام والتقدير. وهو م������ازال �صاFعاً يف 

أك املéتمعات ومنها العربية.  ا

أيادي امل�صاي ورجال الدين، وهو  تقبيل ا

اأي�صا تقديرا ملكانة عا⁄ الدين.
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د،  تقبيل الكتف وهو �صاFع يف منطقه 

ويعÈ عن الولA والطاعة.

تقبي������ل اÿ�صم �صاFع يف احلéاز وجنوب 

 Aأي�ص������اً عن الول ا÷õيرة العربي������ة، ويعÈ ا

والطاعة.

تقبيل ال�صوارب وهو �صاFع يف بالد ال�صام، 

ويعÈ عن طلب ال�صماì والعفو.

ومن القبالت املتعار± عليها: 

قبلة الõوج لõوجته.

ب لطفلهما ال�صغري. م والأ قبلة الأ

أو  أو الفت������اة لوالدهم������ا ا قبل������ة الب������ن ا

والدتهما.

قبل������ة ال�صدي������ق ل�صديق������ه واأي�صاً عند 

الفتيات.

ال  ة واأم R لغ رم

 اأحياناً تتدخل الرم������وز اإىل وقاFع حياة 

ن�صان فتوح������ي اإليه ب�صكل ليقل بياناً عن  الإ

ية ومن ذلك القول: اللغة اللف

اإذا عط�ص������ت يوم الثالث������اA فاإنك �صتقبل 

�صاً Zريباً. �ص

نت من تقبيل مرفقك فاإن جن�صك  sك اإذا 

�صيتغري. 

ن������ف فاإن اأحد  ������ة يف الأ sصب������ت بحك�oأ اإذا ا

البلهاA �صيقبلك

أة  اإذا تبادل رجل واقف القبالت مع امرا

جال�صة فاإنهما �صيت�صاجران. 

�صنان  o الأ أ⁄ ردتo اأن يذه������ب عن������ك ا
اإذا اأ

�صا يف خديه. فقبل �ص

 õاإذا �صقط من يديك كتاب اأو قطعة خب

ر�ض فعليك رفع كل منهما وتقبيلهما  على الأ

احÎاماً للكلمة والنعمة.

وقالت العرب: 

 اإذا حترك������ت عينه ويقال له طرفت فهو 

يحك عينه ثم يقبل اليد التي حكت عينه.

اإذا �صقط������ت من������ه قطعة خب������õ يرفعها 

ويقبلها.

أت������ا√ طفله ي�صتكى م������ن جرì �صغري  اإذا ا

.ìباإ�صبعه قبل مكان ا÷ر

وكان النبي �صل������ى ا عليه و�صلم يقبل 

حب�ض باأنه  طف������ال، وذات مرة قال ل������ه الأ الأ

أو اأملك لك  طفال، فقال له النبي: ا ليقبل الأ

اإذا نõع ا الرحمة من قلبك. 

وعندم������ا دخلت عليه ابنته فاطمة ر�صي 

ا عنه������ا قبله������ا عل������ى جبينه������ا واأجل�صها 

مكانه. 

يف اليابان: ⁄ يك������ن اليابانيون Áار�صون 

التقبيل يف حياتهم اليومية، اإىل اأن اختلطوا 

باحل�صارة الغربية، فتعلsموا كيف يقبلون.

يف ال�صني: كان ال�صينيون يعدون التقبيل 

عماًل منافًي������ا للح�صمة والأخال¥، �صواA كان 

رتهم اإىل  ت ن sو يف العلن. ثم تغري
يف ال�������رص اأ

أوا اأن الغربيني يدعون اإىل  التقبيل بعد اأن را

ممار�ص������ة التقبيل ملا فيه م������ن فواFد جن�صية 

واجتماعية.
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ندوني�صيني  يف اإندوني�صيا: القبلة عند الإ

مقت�رصة على تقبيل اÿد فقط. 

الهن������د: الهنود هم الذي������ن جعلوا للقبلة 

معنى رومان�صيا. وكتاب احلب عندهم )كاما 

نت  sهو ر�صالة ت�صم Kama Sutra )صوترا�
قواعد الو�صول اإىل املتعة الروحية وا÷�صدية. 

أ�صا�صي يف الو�صول اإىل املتعتني;  والقبلة ركن ا

.Chummi ى القبلة عندهم sصم�oوت
م�رص القدÁة: ⁄ تكن القبلة معروفة يف 

م�������رص القدÁة. ولي�������ض يف اأورا¥ الÈدي اأو 

ال�صور احلاFطية ما ي�صري اإىل ذلك. و⁄ يوؤثر 

أو  ل������ت يوليو�ض قي�رص ا sنها قب
أ عن كليوباترا ا

ماركو�ض اأنطونيو�ض )يف هذا تق�صري فادì ل 

(. وعدم ذكر القبلة  يتنا�صب مع ملكة الع�صق

أنها ⁄  يف عالقاتها ل يدل دللة قاطعة على ا

– يتعار�ض  ار�ض التقبيل. وذلك –اإن حد
مع ما كان يéري يف روما.

يف فرن�ص������ا: يف الع�ص������ور الو�صطى كان 

التقبيل ذا �صفة اجتماعية. وكان امللك لوي�ض 

أة يف نورماندي  الثال������ث ع�رص يقبل كلs ام������را

بحéة منحها الÈك������ة امللكية وقد ا�صتهرت 

»القبل������ة الفرن�صي������ة« French kiss  بعد 
 ،»ìأو »قبلة الرو ذلك، وه������ي قبلة الل�ص������ان ا

ر اإىل فرن�صا من  ا; وكان يoن ي�صً
أ ى ا sصم�oكما ت

أنها بلد ا÷ن�ض. ومن املعلوم اأن  خاللها على ا

العرب كانوا Áار�صون هذا النوع من التقبيل 

من������ذ الع�������رص ا÷اهلي; لكن ه������ذا ⁄ ي�صل 

ت�صني  خoÈ√، على ما يبدو، اإىل الباحثني امل

بالقبلة

يف اإنكل������Îا: يف الع�ص������ور الو�صطى كان 

 Aا قبل البد������ هم بع�صً oالفر�ص������ان يقب������ل بع�ص

بدورات القت������ال التناف�صي������ة. والقبلة كانت 

خر: فالقÎاب والعنا¥ دليل  Bتعني الثقة بال

ك اأو يطعنك. وكانت  sخر لن يع�ص Bثقة باأن ال

القبل������ة كذلك تع������ادل الب�صم������ة يف العقود 

أ�صفل العقد  القانونية، يب�صمها املتعاقد يف ا

عند اإ�صارة، ويف ع�������رص النه�صة بقيت قبلة 

ال�صداقة. وكان امل�صيف ي�صéع �صيفه على 

أف������راد اأ�رصته من ال�صفتني. ويف العام  تقبيل ا

1665، ح�ص������ل الطاع������ون الكب������ري يف لندن 

وا�صتم������ر عاًما كاماًل. فÎاجع التقبيل خوًفا 

من العدوى، وحلfi sلsه النحناA ورفع القبعة 

والتلوي باليد وامل�صافحة. ويف العام 1837، 

أة  رفع توما�������ض �صافرلند دعوى عل������ى امرا

أنفه  ت ا sنه������ا ع�ص تدع������ى كارولي������ن نيوتن لأ

بوح�صية حني ح������اول تقبيلها. لكن القا�صي 

أة اأن  ه على اأن للمرا oحكم sالدع������وى، ون�ض sرد

تع�ضs اأنف من يحاول تقبيلها دون اإرادتها اإن 

رZبت يف ذلك.

واعتم������د الر�صام������ون عل������ى القبل������ة يف 

اأعمالهم ومن ذلك: 

Adolphe أدول������ف وليام بوZ������رو )  ا
»القبل������ة   )William Bouguereau

وىل«، 1873. الأ
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 )Gustav Klimt( و�صتا± كليمتZ  
»القبلة«، 1907.

 )Roy Lichtenstein( تن�صتاين روي لي
»القبلة«.

 )Pablo Picasso( بابل������و بيكا�ص������و  
»عاFلة املهرجني«، 1905.

كلمة اÿتام 

ر�ض املليÄة باملعار± اÿفية التي  اإنها الأ

ن�صان اأن يتعلم منها حتى اإنه يغدو  Áكن لالإ

يف اأعلى مراح������ل التعلم عارفا تفوì منه 

رواF������ املعرفة واحلكم������ة والن�ص الفكري، 

مة  ن�ص������ان ت�صع������ر بع ������ر اإىل ه������ذا الإ فتن

ر�ض  Bيات هذ√ الأ الرتق������اA يف النفتاì على ا

أ�صكال  يف النا�������ض ويف الطبيعة الغني������ة بكل ا

������ر√ ما ليرا√  احلي������وات، فريى بحد�صه ون

وليحد�صه Zري√ من النا�ض. 

������ر يف وج������ه، عل������م مع������ا⁄  ت������را√ اإن ن

�صاحبه. 

أ �صطورا خفية  اإن ا�صتم������ع اإىل �صوت، قرا

من خالل تلك النÈات. 

 اإن راأى حادث������ا، اأخذ من������ه العÈة بقوة 

ن �صمعه  ة التي Áتلكها. وما ذلك اإل لأ املالح

ر√  �صوات ب�صيA من خ�صو�صية، ن يتلقى الأ

يقع عل������ى املوجودات ب�صيA من ال�صتثناFية، 

حوا�صه تنبÄه باأح������دا و�صيكة الوقوع، فهو 

نبي������اA، وبناA على هذ√  مدر باأنه وريث الأ

�صال ليتمتع  املكانة النفي�صة، فهو يتمتع ب

خرين تعبق  Bري√، حتى عالقته م������ع الZ به������ا

جداد  به������ذ√ املõايا. فهو يوؤمن باأنه خليفة الأ

ذ  أ فيها يت ر�ض وتبوا من بعد عاد وور الأ

من �صهولها ق�صورا وينحت ا÷بال بيوتا. 

ر�ض التي عليه اأن يحافß عليها  اإنها الأ

بناFه وحفدته وه������ي اأف�صل مما  ويورثه������ا لأ

BباFه واأج������داد√، كذلك عليه  ورثها ه������و عن ا

ا�صاً ل ي�صيÄون اإىل ما  أ�ص ر�ض ا اأن يقدم لالأ

Bباوؤ√ واأجداد√. قدم ا

طريقة للحياة، ق�س�ص، عبد الباقي يو�سف، من�سورات احتاد الكتاب العرب، دم�سق 2007.  -1

عالم، �سل�سلة كتاب املجلة العربية،  عامل الكتابة الق�س�سية للطفل، عبد الباقي يو�سف، من�سورات وزارة الثقافة والإ  -2

الريا�ص 2010 

هرم��ان ه�سة، �س��رية ذاتية، ترجم��ة حما�سن عبد الق��ادر، من�سورات املوؤ�س�س��ة العربية للدرا�س��ات والن�سر، بريوت   -3

.1993

ب�سيهي، من�سورات وزارة الثقافة-  من امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف، �سهاب الدين اأبي الفتح حممد بن اأحمد الأ  -4

دم�سق 2004.

ال�سعر وال�سعراء لبن قتيبة، حققه د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت ط1، 1981.  -5

كليلة ودمنة، ابن املقفع، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، ط1، 2002.  -6

املراجع
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ات حول فن الÎجمة«:  1783  1783  1783( يف كتابه »مالح يقول دالمبري )1717
ZناA اللغات«           ل و�رصع������ة ل و�رصع������ة لإ اFل �صماناصاFل �صماناصاFل �صماناً ص�� الو�ص�� الو� �� الو���� الو�� �ك����ك��� أ ثل ا »اإن الÎجم������ات ا÷يدة 

)D Alembert 1986(
وA اللغات الوطنية، صوA اللغات الوطنية، صوA اللغات الوطنية،  صهم املÎجم������ون يف ن�صهم املÎجم������ون يف ن� هم املÎجم������ون يف ن�صهم املÎجم������ون يف ن�ص ص�ص� أ ى يف هذا املقال كيف ا ى يف هذا املقال كيف ��� ى يف هذا املقال كيف ��� �� �������� ���ص���ص صو�صو�

واZتناFها، وتطورها.

ة هي اللغة صة هي اللغة صة هي اللغة  صبي������ل التمثيل لذل������ك، اخÎنا تقدË حالة لغوي������ة خا�صبي������ل التمثيل لذل������ك، اخÎنا تقدË حالة لغوي������ة خا� بي������ل التمثيل لذل������ك، اخÎنا تقدË حالة لغوي������ة خا�صبي������ل التمثيل لذل������ك، اخÎنا تقدË حالة لغوي������ة خا�ص صويف �صويف �

ليõية. الإ

امعية. اPة  ض ة واأ Îة ومÑ Ñة واأ ا ❁❁

ò

نية غا ال Î وبنا ال ا

ا P ة  ي غة الإ ال

ة اأبي�سبي�س ة ا. م . م

❁
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هر الÎجمة  تار، ل ت ويف هذا املثال امل

ب�صفتها Xاه������رة معõولة، بل اإنها تندم يف 

أو ديني، يفيد يف الغالب  ع وطني صع وطني صع وطني ا صم�رصوع وا�صم�رصوع وا�

توقراطية، صتوقراطية، صتوقراطية،  صر�صر� من دعم احل������كام، والطبقة الأ

تطي������ع صتطي������ع صتطي������ع  ص��ني ي�ص��ني ي� ��ني ي����ني ي�� �������ات القاFم������ة. وح����������ات القاFم������ة. وح��� ������ات القاFم������ة. وح���ص������ات القاFم������ة. وح���ص ص�ص� �ص�ص ص�ص� �و�وؤ وو املوو امل أ ا

 õا�ض ذوي مرك ا�ض ذوي مركõ ص ا�ض ذوي مركõ ص ص�ص� أ ااملÎجمون العتماد على ااملÎجمون العتماد على ا

مون  اات، فاات، فاإنهم ين ي موؤ ي مويا¥ تاري ويا¥ تاري ي مص ي مصيا¥ تاري يا¥ تاري صثري، و�صثري، و� اوتاوتاأ

طاقاتهم لتح�صيل اعÎا± ب�رصعية عملهم، 

ع طابعهم على لغة بلدهم وثقافته.صع طابعهم على لغة بلدهم وثقافته.صع طابعهم على لغة بلدهم وثقافته. صوو�صوو�

لÎا  ان التان التاأثريات اÿارجية يف ا أ اى اى ا ى ص ى ص صو�صو�

 ìصال� اأZنت اللغة املحلية; على اأن حركة الإ

فراد، كل  ��ني ا���ني ا���ني الأ ك��� ك����ىل  �ىل  الدين������ي الهادف������ة، اإ

يما العامة، من الطالع على صيما العامة، من الطالع على صيما العامة، من الطالع على  صفراد، ول �صفراد، ول � الأ

�صاً �صاص �صاص صهم، جعلت �صهم، جعلت � هم، جعلت �صهم، جعلت �ص صنف�صنف� ا« با« باأ ض»الكتاب املقد�������ض»الكتاب املقد�������ض

حي بحياته ليÎجم هذا صحي بحياته ليÎجم هذا صحي بحياته ليÎجم هذا  صل وي�صل وي� ل وي�صل وي�ص ص ينا�ص ينا� متميõاً

الكتاب بلغة قريبة من اللغة املحكية، وZنية 

أتاì له������ا التعبري عن جميع  اإىل احلد الذي ا

�صلية. معانيه وقيمه الأ

تقبل روافد من زوايا صتقبل روافد من زوايا صتقبل روافد من زوايا  صليõية بحر ي�صليõية بحر ي� »الإ

مريكي  اعر اصاعر اصاعر الأ ص كلها« هذا ما كتبه ال�ص كلها« هذا ما كتبه ال� ضر�ضر�ض الأ

ون، كما ذكر يف )صون، كما ذكر يف )صون، كما ذكر يف )1986 صرال������ف والدو اÁر�صرال������ف والدو اÁر�

.)Mc Crum
اإنه������ا يف الواقع لغ������ة هéينة، خليط من 

اأوروبية  � جاAت م������ن لغات هن������دو � جاAت م������ن لغات هن������دو � رص��رص��رص ������ �عنا�����عنا����

عدي������دة. وقد تكونت اإثر تتاب������ع العديد من 

ه������ا  الغ������õوات والغ������ارات، بحي������ث اأن تاري

يتقاط������ع مع تاري الحت������اللت والتحولت 

الديني������ة. فكل مرة كان������ت حتتك فيها لغات 

وثقاف������ات عل������ى ا÷õي������رة الÈيطانية، كان 

املÎجمون Áلك������ون اإم������كان التاأثري يف �صري 

، �صواA اأكان ذلك عن طريق ال�صلطة  حدا الأ

أو بو�صاطة طبيعة عملهم  التي Á�صكون بها، ا

واإ�صعاعه.

�صهام  ويف ال�صفحات التالية، �صنعر�ض لالإ

ربعة مÎجمني متميõين، هم: امللك  الب������ني لأ

ألف������رد الكبري، وجوف������ري �صو�������رص، وويليام  ا

كاك�صتون، وويليام تنديل.

كانت ا÷õيرة الÈيطانية اأولً fiتلة من 

ال�صلتية، وهم ق������وم من اأ�صل هندو � اأوروبي 

يطالي������ة والتوتونية على  اأجÈته احل�صود الإ

الهرب نحو الغ������رب. ثم õZا يوليو�ض قي�رص 

ا÷õي������رة ع������ام 55¥.م.، ولك������ن الحتالل 
الروماين احلقيقي ⁄ يتم اإل عام 43م. على 
اأن الالتيني������ة ⁄ حتل كلياً fi������ل ال�صلتية كما 

حد يف ب������الد الغال. و�صع������ف ا�صتعمالها 

بعد ان�صحاب الروم������ان عام 410م )1957 
.)Baugh

ومنذ 449م، تعر�صت ا÷õيرة اإىل موجة 
اأخرى من الغõوات. وكانت هذ√ املرة قباFل 

لو�صك�صون وقو• � ولغة  من التوتوني������ني � ا

هوؤلA التي تنتم������ي اإىل الف�صيلة ا÷رمانية 

ليõية. ولكن  �صكلت القاع������دة البداFية لالإ
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تاأثريات اأخرى ما لبثت اأن Xهرت. ففي عام 

596 عادت الالتينية اإىل بريطانيا، ل على 
أث������ر احتالل، بل نتيéة حت������ولت دينية  ا

ول ل������� كانÎبوري وهو  �صقف الأ اأحدثه������ا الأ

أر�صل������ه البابا اإىل  القدي�������ض اأZ�صطني. فقد ا

يم  لو�صك�صون وتن بريطاني������ا لتن�ص������ري الأ

لÎا. كني�صة ا

وىل  ليõي������ة الأ قام������ت الÎجم������ات الإ

لتلبي������ة حاجات الدخول يف امل�صيحية، لذلك 

كانت م������ن طبيعة دينية. وهك������ذا فاإن العا⁄ 

الديل������م Aldehlm )نح������و 650  709( 
ترجم »املõامري«. اأما الراهب البندكتي »بيد 

 Béde le vénérable« )673  ا÷لي������ل
735( وهو اأحد كبار علماA ع�رص√، فقد اهتم 
بكل جمالت املعرفة، ويقال اإنه اأملى ترجمته 

ي������ل القدي�������ض يوحنا وهو عل������ى �رصير  لإ

لÎا يف امل�صيحية  املوت. وقد اأدى دخول ا

ليõية القدÁ������ة عن طريق  اإىل اإZن������اA الإ

�صل  تõويده������ا بامل�صطلحات الدينية ذات الأ

أو العÈي. وح�صلت  أو اليون������اين، ا الالتيني، ا

لو�صك�صونية مبوازاة  الكثري من الكلمات الأ

ذل������ك على معاين جديدة. وه������ذا اللقاA بني 

لÎا يف القرن الثامن  الثقافات جعل من ا

أ�������ض القاFم������ة يف اأوروبة عل������ى ال�صعيد  »را

الفكري«.

بداأت õZوات الفايكن≠ عام 793 بغارات 

لل�صط������و، وتتابعت على م������دى ثالثمÄة عام 

قب������ل اأن تنتهي با�صتقرار ال�صكاندينافيني يف 

لÎا، حت������ى اإن ا÷õيرة �صكلت جAõاً من  ا

مملك������ة امللك »كانوت« وابن������ه من 1016  
1042. وقد اأحد ال�صكاندينافيون، الذين 
بالدا‰اركيني،  لو�صك�ص������ون  الأ أ�صماه������م  ا

ليõية. فمما  أث������رياً عميق������اً يف اللغ������ة الإ تا

ماكن تنته������ي ب� »by« مثل  أ�صماA لالأ ترك������و√ ا
Derby، ونحو ت�صعمÄة مفردة مثل Sky اأي 
ال�صماA. ولكن مقاومة الوجود ال�صكاندينايف 

⁄ تكن اأقل من ذلك.

ألفرد )849  899( عر�ض  حني اعتلى ا
وي�صك�������ض Wessex ع������ام )871(، كان ما 
يق������رب من ن�صف البلد بي������د الدا‰اركيني. 

ف�ص������ن عليهم هéوماً على جبهتني: ع�صكرية 

وفكري������ة. واملعاه������دة الت������ي عق������دت عقب 

النت�صار الع�صكري طردت العدو من �صمال 

مة  ألفرد احلربي الأ أنقذ انت�صار ا البلد. وكما ا

ليõية م������ن النهيار، فاإن مبادراته على  الإ

ليõية  ال�صعي������د الفكري اأنقذت اللغ������ة الإ

أتاحت لرعايا√ تعلم  من التاأثري الدا‰اركي، وا

الق������راAة والكتابة. فقد خط������رت له الفكرة 

ليõية بدلً من  ا÷ي������دة بتعليم �صعب������ه بالإ

الالتينية. وكان بذلك اأول حاكم ي�صكل رمõاً 

أي�صاً اأن يلحق  نه حاول ا للوح������دة الوطنية، لأ

أنهم  ليõ ا÷ن������وب بحكمه بتذكريه������م »ا اإ



kÉLPو‰ ájõ«∏‚ E’G á¨∏dG á«æWوdG تÉ¨∏dG AÉæHh ¿وªLÎŸGE’G á¨∏dG á«æWوdG تÉ¨∏dG AÉæHh ¿وªLÎŸGE

942011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

ليõ ال�صم������ال يف العقلية  ي�صÎك������ون م������ع اإ

راً للغة امل�صÎكة فيما بينهم«  ليõي������ة ن الإ

.)Mc Crum 1986(
لÎا  ألف������رد هو املل������ك الوحيد يف ا اإن ا

الذي ا�صتاأه������ل �صفة »الكب������ري«. فقد امتاز 

بتعط�صه ال�صديد للمعرفة، وح�صه ال�صيا�صي 

احلاد. وه������و �صهري ب� »جمموع������ة القوانني« 

التي ح������اول فيها التوفيق بني قانون مو�صى، 

والع������ادات ا÷رمانية  امل�صيحية،  واملب������اد 

القدÁة; وبكتابه »وقاFع ال�صك�صونيني«.

ربعيني������ات من عمر√ حني قرر  كان يف الأ

تعلم الالتينية بغية ترجمة املوؤلفات الهامة، 

م������ر بÎجمتها، ومنها »التاري الكن�صي  أو الأ ا

ليõ« ل� »بيد Béde«. وقد ترجم امللك  لالإ
نف�ص������ه عدداً م������ن املوؤلفات، منه������ا »قواعد 

 Aاõريغ������وار الكب������ري، و»عZ للكهن������ة« للبابا

الفل�صفة« ل� »بوي�ض Boèce«. وبح�صب اأقواله 
اÿا�صة تتبع ترجمته املعنى اأحياناً، وتتقيد 

�صلي اأحياناً اأخرى. وهو  بحرفية الن�������ض الأ

ي�صيف تعليقات اإىل ترجماته كلها.

كان برنام������ الÎجمة الذي اأ�رص± عليه 

يهد± اإىل عالج النهي������ار الثقايف يف بلد√. 

أ√ بعمل Zريغوار ال������ذي كان يكن  لذلك ب������دا

ن ه������ذا البابا هو الذي  له fiب������ة خا�صة، لأ

أر�ص������ل الراهب اأوZ�صطني مبهمة لÈيطانيا.  ا

ألفرد  وكتابه »قواعد للكهن������ة« الذي اأعطا√ ا

عنوان »كتاب الراعي« اأ�صب الكتاب املعتمد 

ة  يف تعليم رجال الدين، وقد وزع امللك ن�ص

أبر�صية يف مملكته. وهو  من ترجمته اإىل كل ا

ي�صيد يف مقدمته باأهمية الÎجمة، ول �صيما 

بالن�صبة ل�صعبه، الذي ⁄ يعد يفهم الالتينية. 

ليõية  وي�صيف: اإن ن�رص ه������ذا الكتاب بالإ

ليõية.  �صيفيد التعليم، ويقوي اللغة الإ

»لقد تذك������رت اأن »القان������ون« اأعطي يف 

البداية بالعÈية. وح������ني اطلع عليه اليونان 

� فيما بع������د � ترجم������و√ اإىل لغتهم اÿا�صة، 

خرى. ث������م عمل  كم������ا ترجم������وا الكت������ب الأ

الروم������ان ال�صيA نف�صه. فح������ني علموا باأمر 

هذ√ املوؤلفات ترجموه������ا اإىل لغتهم على يد 

مÎجمني علم������اA. وقامت البلدان امل�صيحية 

خرى بدوره������ا بÎجمة بع�ض هذ√ الكتب  الأ

اإىل لغته������ا. لذلك يبدو › اأن من امل�صتح�صن 

اأن نÎجم اإىل اللغة التي نفهمها جميعاً تلك 

الكتب التي ينبغي ÷مي������ع الب�رص معرفتها. 

واأن من ال�رصوري ÷ميع النا�صÄة الذين هم 

لÎا اأن ي�صتطيعوا  أنا�ض اأح������رار يف ا ن ا Bال

ليõية« )1975  قراAة اأي موؤلف مكتوب بالإ
.)Swanton

اإن الÎجم������ة الت������ي مار�صه������ا مل������ك من 

أتاحت اإنقاذ  ألفرد وح�ض عليه������ا، ا م�صت������وى ا

ليõية، وخلق �صعور وطني، وو�صع  اللغة الإ

ليõي. أ�ص�ض الن الإ ا
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������ت متابعة ن�صا•  s ألفرد،  وبع������د حكم ا

دي������رة واملوؤ�ص�صات  الÎجم������ة ول �صيما يف الأ

خ������رى. فق������د ترج������م الراهب  الديني������ة الأ

البنديكت������ي الفريك )955  1020( امللقب 
ليõي������ة القدÁ������ة �صرياً  بالنح������وي، اإىل الإ

أ�ص������ار يف مقدمته اإىل  ذاتية ومواعß. وقد ا

أنه توخى الب�صاطة والو�صوì ليكون مفهوماً  ا

مم������ن ⁄ يح�صل������وا على ثقاف������ة عالية. وهو 

موؤل������ف لكت������اب يف النحو الالتين������ي، وندوة 

تتكون من جمموعة من احلوارات التي تفيد 

يف تعليم الالتينية عن طريق احلوار، وقامو�ض 

ول من نوعه. وقد  ليõي، وهو الأ لتيني � اإ

ألفريك بكتاباته عل������ى تطوير الن  �صاع������د ا

�صلوب. ليõي، من حيث الأ الإ

 Geo�rey �صو�������رص  جوف������ري  أم������ا  ا
Chaucer )نح������و 1340  1400(، فه������و 
 AباB لÎا، ويعد اأحد ا واحد من اأكÈ �صعراA ا

ليõي������ة. قال عنه ويليام كاك�صتون  اللغة الإ

ب ا÷ليل املوؤ�ص�ض واملéمل للغتنا  »اإنه كان الأ

.)Mc Crum 1986( »يةõلي الإ
فبعد الحتالل النورماندي عام 1066، 
وه������و �صب������ب ل�صدم������ة لغوية قوي������ة اأخرى، 

انت�������رصت الفرن�صي������ة عل������ى نح������و وا�صع يف 

و�ص������ا• الر�صمية، يف حني بقيت الالتينية  الأ

نت������اج الثق������ايف. على اأن  لغ������ة التعلي������م والإ

ليõية ا�صتع������ادت مكانتها املفقودة منذ  الإ

القرن الراب������ع ع�رص، واأ�صبح������ت من جديد 

لغة املدار�������ض )1350(، واملحاكم )1362(، 
والÈملان )1399(. واختي������ار �صو�رص الكتابة 
ليõي������ة يع������د اإ�صارة رمõي������ة اإىل عودة  بالإ

ليõية ب�صفتها لغة وطنية. الإ

ن�ص������اأ �صو�رص يف اأ�رصة بورجوازية، وح�صل 

ي������ل، وعلى مكانة  على تاأهي������ل ك�صاF�ض لل

لمعة يف الق�������رص امللكي. فقد جرى تكليفه 

مبهم������ات دبلوما�صية يف فرن�ص������ا واإيطاليا. 

واإنتاج������ه õZي������ر بدرجة مده�ص������ة. فبغ�ض 

مة  ������ر ع������ن امل�صوؤوليات املهني������ة ال�ص الن

امللق������اة عل������ى عاتق������ه، كان ح�ص������ن املعرفة 

دب الالتيني الكال�صيك������ي، وباملوؤلفات  ب������الأ

املكتوبة بلغتني م�صتقتني من الالتينية وهما 

يطالية. فع������ن الفرن�صية، قام  الفرن�صية والإ

بتكيي������ف عدة اأعمال منها ج������Aõ من »رواية 

ال������وردة Roman de la Rose« ل� Zليوم 
دولوري�������ض Gillaume de Lorris وجان 
دومون≠ Jean de Meung; وعن الالتينية 
ق������ام بÎجمات ل� اوفي������د Ovide، وفرجيل 
يطالية  Virgile، وبوي�ض Boéce; وعن الإ

.Boccace ترجم ل� بوكا�ض
كان م������ن اأن�صار الÎجمة احلرة، لذلك ⁄ 

�صلي  يÎدد يف القيام باإ�صافات على الن�ض الأ

أنه  �ض احلاجة اإليه������ا. ويعر± عنه ا ح������ني 

دب������ي الغناFي، وو�صع  أع������اد ت�صكيل النوع الأ ا
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�صا�������ض لل�صعر ال�������رصدي، وا�صتورد اأجنا�صاً  الأ

 ،)ballade( يFأدبي������ة عديدة كاملو�ص الغنا ا
والن�������ض العاطفي )romance(، واحلكاية 
ال�صعبية )Cohen 1962(. حتى اإن موؤلفه 
 Traité sur ال�صط������رلب  يف  »مقال������ة 
L« ال������ذي ي�صهد على اهتمامه  astrolabe
أي�صاً، فاإن������ه ⁄ يكتبه بالالتينية، بل  بالعل������وم ا

ليõي������ة. ون������را√ ين������و√ يف مقدمته باأن  بالإ

 Fل�ض »نتا أتاحت ل������ه اأن ي�صت ليõية ا الإ

تها، ما  تع������ادل يف �صحته������ا، ودقته������ا، وك

ال�ص������ه بالالتينية«، وي�صيف:        ي�صتطيع ا�صت

»يحي������ا امللك، �صيد هذ√ اللغة«. وهكذا يكون 

ليõية امللك، مما  ول ال������ذي ي�ص������ري اإىل اإ
الأ

أنه كان واعياً لل������دور الذي Áكن اأن  يعن������ي ا

يوؤدي������ه الق�رص امللكي يف جمال اللغة املكتوبة 

ليõية  دام الر�صمي املوحد لالإ لن�رص ال�صت

.)Chaucer 1977(
أ�صل������وب �صو�������رص ترج������ع اإىل  اإن اأ�صال������ة ا

ليõي������ة املطعمة بالالتينية  »Zنى اللغة الإ

امل�صيحي������ة،  يف  البل������د  دخ������ول  نتيé������ة 

النورماندي«  الحت������الل  نتيéة   وبالفرن�صية 

)Mc Crum   1986(. ولك������ن �صو�رص كان 
أ�صلوبه  �صاع������ر الق�رص قبل كل �ص������يA، وكان ا

مطبوعاً بالعادات اللغوية للندماA، وبالتاأثري 

دبي الفرن�صي. من هنا، فاإننا ل نرى هذا  الأ

دارية،  ليõي������ة يف الوثاFق الإ الل������ون من الإ

أف������وا√ اللندني������ني العاديني. وعلى  ول على ا

ة على  الرZم من اأن �صو�رص كان يوؤيد املحاف

اللهéة العامية ملنطقته فاإنه ⁄ يحاول حتديد 

ليõية  م������ا الذي يé������ب اأن تكون علي������ه الإ

.)Baugh 1957( املعيارية يف امل�صتقبل
وخالل الق������رن اÿام�ض ع�رص، اأ�صبحت 

دارة والÈملان.  ليõية اللغة الر�صمية لالإ الإ

ي اÿام�ض الذي حكم من 1413  وكان ه
������دم  ا�صت ال������ذي  ول  الأ املل������ك   1422 اإىل 
من������ذ  الر�صمي������ة،  وثاFق������ه  ليõي������ة يف  الإ

الحت������الل النورمان������دي. وقلدت������ه يف ذلك 

الرابطة اللندنية ل�صانعي البرية ذات النفوذ 

ليõية عام  الق������وي حني تبن������ت اللغ������ة الإ

1422. وه������ذا القرار Áثل نهاي������ة �صيطرة 
الالتينية والفرن�صية. كما اأن دخول الطباعة 

ل������Îا Áثل عاماًل حا�صماً اBخر. وكان  اإىل ا

لعمل »ويليام كاك�صتون« »اأهمية بالن�صبة للغة 

ت�صاهي اأهمية اأعم������ال �صو�رص التي طبعها« 

.)Mc Crum 1986(
أ ويلي������ام كاك�صتون )1422  1491(  بدا
William Caxton حيات������ه املهنية تاجراً 
������ارة ال�صو±  يف اÿ������ارج، ول �صيم������ا يف 

ل������Îا وهولندا.  الرابح������ة املõدهرة بني ا

طوطات  ������ارة امل أي�ص������اً يف  وكان يعم������ل ا

املذهب������ة، ول �صيما من اأ�صل فرن�صي، يبيعها 

لÎا.  و�صا• املي�ص������ورة الذواقة يف ا يف الأ
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طوطات كانت تتكون من ق�ص�ض  وه������ذ√ امل

أو موؤلفات  ي������ة، ا عاطفية، و�رصدي������ات تاري

ديني������ة )حي������اة القدي�صني(. ث������م جرى تعيني 

ليõ يف  كاك�صتون »حاكماً عل������ى التéار الإ

 .»Bruges ارج«، مقر√ مدينة »ب������روج������ÿا
وا�صتمر يف هذا املركõ من 1462  1471. 
لÎا  وبه������ذ√ ال�صفة، كان يفاو�������ض با�صم ا

م������ع الرجل القوي، دو¥ بورZونيا، الذي كان 

BنÄذ. وح������ني بل≠ اÿم�صني  �صي������داً لهولند√ ا

م������ن العمر، اأعاد توجي������ه حياته املهنية نحو 

الÎجمة والطباعة.

أ يÎج������م موؤلفات  فح������وا› 1449 ب������دا
فرن�صية، وبع������د �صنتني انك������ب على ترجمة 

»تاري������ طروادة« ل������� راول لوفيف������ر، و�صافر 

اإىل كولوني������ا ليتعلم فن الطباعة. وحني عاد 

 1474 اإىل ب������روج طب������ع فيها ع������ام 1473
 �e Recuyell of the« ترجمته بعنوان
Histories of Troye«، وه������و اأول كتاب 
ليõية. وبعد اأن ت������ر التéارة  طب������ع بالإ

واملن�ص������ب الدبلوما�صي، ع������اد كاك�صتون اإىل 

ر�صاد بدير  أن�صاأ مطبعة يف مركõ الإ لÎا وا ا

وي�صنمت�رص، اإىل جانب الباحة، وهنا اجتذب 

اأف�ص������ل زباFن������ه )Blake 1973(. واأول ما 
أنتوين  طب������ع فيها عام 1477 ترجمة كتاب »ا

وودفيل«: »اأما› الفال�صفة واأقوالهم«.

طبع كاك�صت������ون حتى وفات������ه كتباً كثرية 

÷مه������ور م������ن الطبق������ة العلي������ا. وتنق�ص������م 

مطبوعاته اإىل فÄتني: موؤلفات �صعراA الق�رص 

مثل �صو�������رص، وZوير، ولندZي������ت، وموؤلفات 

ية مÎجمة من الفرن�صية )من عمله نف�صه،  ن

اأو عمل بع�ض زباFنه(. فقد طبع عدداً كبرياً 

من كتاباته اÿا�صة، وموؤلفات عديدة كÈى 

ليõية منه������ا: التحولت  مÎجم������ة اإىل الإ

�صطورة الذهبي������ة )انطالقاً  ل������� اوفي������د، والأ

 La légende الفرن�صي������ة  ������ة  الن�ص م������ن 
dorée التي ترجمها جا دوفوراجني عن 
جمموعة من �صري حي������اة القدي�صني تعود اإىل 

القرن الثالث ع�رص حت������ت العنوان الالتيني 

الع������ا⁄  و�ص������ورة   ،Legenda Aurea(
)وهي تكثيف وتب�صي������ط للمعار± املÎاكمة 

يف الع�ص������ور الو�صطى(، وخراف������ات اي�صوب 

)ا�صتن������اداً اإىل ترجم������ة فرن�صية مطبوعة يف 

لي������ون عام 1480(، واأعم������ال عديدة اأخرى 
مق������روAة على نطا¥ وا�صع يف اأوروبة يف تلك 

الفÎة )نف�ض املرجع(.

وعل������ى الرZم من تعدد اللهéات العامية 

لÎا، ف������اإن لهéة لندن بداأت  املحكية يف ا

ت�صب املعيار، فيم������ا يتعلق بلغة الكتابة، يف 

كل م������كان يف البل������د، يف الف������Îة التي اأدخل 

فيها كاك�صت������ون املطبعة. وق������د �صكل قرار√ 

دمة يف العا�صمة  ليõي������ة امل�صت بتبني الإ

ويف ا÷ن������وب ال�رصقي من البل������د، ول �صيما 



kÉLPو‰ ájõ«∏‚ E’G á¨∏dG á«æWوdG تÉ¨∏dG AÉæHh ¿وªLÎŸGE’G á¨∏dG á«æWوdG تÉ¨∏dG AÉæHh ¿وªLÎŸGE

982011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

ل قرار√ هذا  sصكال الكتابية; �صك� من حيث الأ

تاأثرياً حا�صماً يف تطور اللغة: »فالكتب التي 

مت  sه، عمFخرجت من مطبعته، ومطابع خلفا

 Aأ�صهمت اأك من اأي �صي ليõية لن������دن، وا اإ

.)Baugh 1957( »خر يف �رصعة تبنيهاBا
ويف املقدمة، التي كتبها كاك�صتون لنياذة 

ة  فرجيل، الت������ي ترجمها ا�صتن������اداً اإىل ن�ص

أنه  أ�صار اإىل ا فرن�صية، وطبعه������ا عام 1490، ا
دام لغة ي�صهل فهمها من اأكÈ عدد  أراد ا�صت ا

وجõتo هذا املوؤلف 
ممكن من القراA: »لقد اأ

ليõية، ل بلغة �صعبة،  وترجمتoه اإىل لغتنا الإ

دام مفردات �صاFعة«. متفردة، بل با�صت

دمها  كان������ت تقنية الÎجمة الت������ي ا�صت

أملته������ا طبيعة الن�صو�ض  كاك�صت������ون، واحدة ا

�صلي������ة، وتوقعات القراA يف الوقت نف�صه،  الأ

أي�ص������اً يف اإعطاA الÎجمة  أنها تتمثل ا عل������ى ا

»نكهة« فرن�صية. ويف �صبيل ذلك، كان املÎجم 

يحاف������Z ßالباً على النحو الفرن�صي، ويطعم 

������ة  ترجمات������ه مبف������ردات فرن�صي������ة. والن�ص

املكيsف������ة التي طبعها ع������ام 1485 للروايات 
أرتور«، والتي عرفت فيما  الثماين عن حياة »ا

 »Morte d Arthur« بعد حت������ت عن������وان
دامه كتباً  ������راً ل�صت ت�صكل مثالً لفتاً. فن

فرن�صي������ة لالنط������ال¥، فاإن كاك�صت������ون عدل 

أ�صل������وب املوؤل������ف ال�صري توما�������ض مالوري  يف ا

 Aنح������و 1408  1471( يف �صبي������ل اإر�صا(

 اأذوا¥ جمه������ور√ املعت������اد. وكما جاA يف بليك

)Blake 1973(  »اإن كاك�صتون، ابن ع�رص√، 
�صلي  �صلوب الأ ع������دل ب�صورة مق�صودة يف الأ

أ�صلوب الق�ص�ض  ملال������وري بغية تقريبه م������ن ا

ال�صعبي������ة العاطفية الفرن�صي������ة. فكاك�صتون 

والطابع������ون الذي������ن تابع������و√ كان������وا يعدون 

أ م������ن مهنتهم.  »الÎجم������ة« ج������Aõاً ل يتõéا

ن هوؤلA الطابعني � املÎجمني عدوا  راً لأ ون

نتاج املوؤلف������ات باللغة  أنف�صهم م�صéع������ني لإ ا

أ�صهموا يف اإعطاA قيمة للغة  العامية، فاإنهم »ا

ليõية«، »ويف التعريف بها ب�صفتها لغة  الإ

.)Lee 1968( »أدبية ا
وب�صورة عامة، اأفادت الطباعة يف ت�صهيل 

التعليم ون�������رص املعار±. فقبل 1500، جرت 
طباع������ة 35000 كتاب تقريب������اً يف اأوروبة، 
مها بالالتيني������ة. وخالل املÄة وخم�صني  مع

ل������Îا وحدها  �صن������ة التي تلت طب������ع يف ا

ليõية. ويف عام  20000 كتاب باللغ������ة الإ
1600 كان ن�صف ال�صكان تقريباً قد ح�صل 
على درجة ما من التعليم. وهكذا، فاإن اللغة 

العامي������ة ⁄ تكن جمرد و�صيلة للتعبري يف�صلها 

ع������دد متõايد من املوؤلف������ني فح�صب، بل اإنها 

كانت مقروAة من ق�صم ل باأ�ض به من ال�صكان        

.)Mc Crum 1986(
كان العلماA يف نقا�ض حول مõايا كل من 

خرية  ليõية. »ولكن الكلمة الأ الالتينية والإ
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كانت للمÎجم������ني« )Baugh 1957(. لقد 
أثارت  ديداً يف املعار±، وا اأحدثت النه�صة 

الكال�صيكية،  بالنم������اذج  جدي������داً  اهتمام������اً 

م������ت اكت�صاف������ات جديدة. وهك������ذا فاإن  sوقد

 Aة وكبار علماÁتعالي������م اأعالم الع�صور القد

ب  جنبية ⁄ تعد يف متناول يد الن البلدان الأ

فح�صب. لقد جاAت الÎجمات لÎوي عط�ض 

الديبلوما�صيني، والندماA، والتéار للمعار±. 

 ، فتوما�ض نور عر± مواطنيه على بلوتار

بينما قدم توما�ض ايلي������وت اإليهم اأفالطون، 

و�صي�رصون، و�صينيكا، وعدداً اBخر من املوؤلفني 

كن ه������وؤلA من قراAة  الكال�صيكي������ني. كما 

ليõية.  ايرا�صمو�������ض، وكالفني، ولوث������ر بالإ

وكان م������ن نتاF ه������ذا الن�ص������ا• القوي يف 

ليõي������ة بكمية  الÎجم������ة اZتن������اA اللغة الإ

هاFلة من امل�صطلح������ات العلمية واملفردات 

 ا÷دي������دة تقدر ب������� 10000 كلم������ة جديدة 
.)Mc Crum 1986(

وخالل الق������رن ال�صاد�ض ع�رص كله، حلsت 

كلم������ات ب�صيط������ة ذات ا�صتعم������ال �صاFع fiل 

أو تلك التي  املفردات امل�صطنعة واملتعéرفة، ا

تنتمي اإىل رطان������ات املتحذلقني، واأ�صبحت 

تلك الكلم������ات الب�صيط������ة ت�ص������كل القاعدة 

ليõية. امل�صÎكة لالإ

ماكن  ل������Îا، كما هو احلال يف الأ ويف ا

أ�صه������م مÎجمو الكتاب  خرى يف اأوروبة، ا الأ

املقد�������ض اإ�صهام������اً كب������رياً يف تطوي������ر اللغة 

 John ج������ون ويكليف Aالعامي������ة. ومن هوؤل
Wyclif )نح������و 1320  1384(، وخلفاوؤ√ 
وىل الكامل������ة  ������ة الأ أنتé������وا الن�ص الذي������ن ا

ليõي������ة ا�صتن������اداً اإىل الن�ض الالتيني.  بالإ

ويoع������Î± ل������� ويكليف و�رصكاF������ه بالف�صل يف 

اإدخال اأك من األف كلمة )من اأ�صل لتيني( 

ليõية. ومنها ع������دد كبري له  يف اللغ������ة الإ

 ،ible able، و وXاFف تقنية وينتهي ب������� 
ive; مما يعني قدراً كبرياً  al، و ent، و و
من اللواحق العامة امل�صتقة حالياً. وقد تركت 

مد يف اللغة  ه������ذ√ الÎجمة طابعاً طوي������ل الأ

يلية  أ�ص�������ض اللغة الإ أر�صت ا ليõي������ة، وا الإ

ليõية )Baugh 1957(. ولكن التاأثري  الإ
ق������وى كان تاأثري ويليام تنديل، الذي ترجم  الأ

الكت������اب املقد�������ض انطالق������اً م������ن اليونانية 

والعÈية.

 »William Tindale ولد »ويليم تنديل
مقاطع������ة  يف   ،)1536   1494 )نح������و 
جلو�ص�ص������Î �صاي������ر، واأمت درا�صات������ه يف معهد 

وك�صفورد، ورo�صم يف الكهنوت 
ماجدالني يف اأ

ثارة املتاعب;  عام 1519. اته������م بالõندقة لإ
أنه  واأفاد من عف������و خالل املحاكم������ة. على ا

جرى اإ�صكاته بéميع الو�صاFل. وملا ⁄ يح�صل 

�صقف عل������ى م�رصوعه  عل������ى موافقة م������ن الأ
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ليõية هرب  لÎجمة الكتاب املقد�ض اإىل الإ

أملانيا ات�صل  . ويف ا اإىل اأوروبة وعا�������ض هنا

يل.  ليõية لالإ بلوثر، ثم طبع ترجمته الإ

ته املÎجمة  أنفر�ض Anvers ن�رص ن�ص ويف ا
وىل من التوراة.  للكتب اÿم�صة الأ

مÈاطور �صارلكان  وقع يف اأيدي عمالA الإ

حني تعر�ض ÿيانة اأح������د مواطنيه. فحكم 

ع������دام، و�صنق، ثم جرى اإحراقه يف  عليه بالإ

أكتوبر 1536 يف فليفورد قريباً  ال�صاد�ض من ا
من بروك�صل.

اأعي������د العتب������ار لتندي������ل من������ذ ف������Îة 

أباً  ق�ص������رية، وجرى الع������Îا± به ب�صفت������ه ا

ليõي، بف�صل  دب الإ ليõي������ة والأ للغة الإ

أ�صت������اذ �������رص± يف جامع������ة لن������دن  اأعم������ال ا

أب������دى اهتمام������اً كبرياً  flت�������ض ب�صك�صبري، ا

 David بالالهوت، وه������و »دافي������د دانييل
Daniell«. لقد طبع هذا الكاتب يف البداية 
 العهدي������ن القدË واحلدي������ث باإمالA معا�رص

)1989، 1992(. ث������م طب������ع ع������ام 1994 
وىل حلياة تنديل منذ �صتني  ال�صرية الكاملة الأ

عاماً. وبني يف درا�صته ال�صتق�صاFية الالفتة 

�صل������وب املÎجم تنديل، اأن م������ا قدمه للغة  لأ

.Aياõاثل ما قدمه نيوتون للفيÁ يةõلي الإ

كان تنديل على معرف������ة تامة باملوؤلفات 

ليõية التي ن�رصها الطابعون اللندنيون،  الإ

ومنها اأعمال كاك�صت������ون، على الرZم من اأن 

الالتينية كانت دوماً لغ������ة الكتابات العلمية 

والر�صمية. ففي عام 1600 كان عدد الكتب 
ليõية ل ي������كاد يبل≠ الثالثني من ال�صتة  الإ

لكها مكتبة جامعة  اBل± جملد التي كانت 

ليõية  أك�صف������ورد. فلماذا كتب تندي������ل بالإ ا

على الرZم من ذلك

رمب������ا كان������ت وراA قرار√ عوام������ل ثالثة: 

 ،)Lollards( حرك������ة »الل������ولرد« الديني������ة
و‰وذج مارتن لوثر، واحلركة الوطنية )فيما 

Bنذا يف  �صلوب(، والتي ن�ص������اأت ا يتعل������ق بالأ

أك�صف������ورد )Daniell 1994(. وكان تنديل  ا
ليõية اأقدر من  عل������ى قناعة تامة ب������اأن الإ

ن  الالتينية على ترجمة اليونانية والعÈية، لأ

 Èأي������ه، ت�صتطيع اأن تع ه������ذ√ اللغة، بح�صب را

 ،Ëأ�صاليب العهد القد ع������ن التنوع الكبري يف ا

بدرجة اأف�صل »األف مرة« من الالتينية.

�صوات،  كان������ت لغ������ة تندي������ل تعك�������ض الأ

والقواعد، واملفردات ال�صاFعة يف املنطقة التي 

ن�صاأ فيها. ولكنه بذل جهداً للكتابة بطريقة 

يتé������اوب معها جمهور وا�صع ج������داً. كما اأن 

أ�صلوبه الكتاب������ي كان متاأثراً باأ�صكال التعبري  ا

و�صو ا÷مل ال�صاFعة يف �صناعة الن�صي يف 

مثال التي ابتدعها مثل »ابحثوا  منطقته. والأ

و�صتéدون« تعك�ض اأقوال الوعا وحكمهم، 

كما تعك�ض درو�ض ف������ن اÿطابة التي جرى 

اإحياوؤها يف املدار�ض بتاأثري ايرا�صمو�ض )نف�ض 

امل�صدر(.
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باللغ������ات  �صليع������اً  عامل������اً  تين������دال  كان 

�ص�ص������اً كب������رياً بها، و�صفت������ه الرFي�صة  ومت

أ�صهم يف تطوي������ر موهبته  الو�ص������وì. وق������د ا

ال�صتثناFي������ة fiا�������رصات املنط������ق والبالZة 

كنه من ثماين  التي تابعها يف اأوك�صفورد، و

لغ������ات، فيها اليوناني������ة والعÈية، وخÈته يف 

ليõية  الوعß، ومعرفته باأ�صلوب الكتابة الإ

BنÄذ، وهذا ما  النموذجي������ة الذي كان يت�صكل ا

كان نادراً، بل �صديد الندرة، يف زمانه.

������دم يف الÎجمة لغ������ة النا�ض  كان ي�صت

العاديني، ل لغة العلماA املتقعرين. ويف فÎة 

ليõية يف طور التكوين، كان  كانت اللغة الإ

يعمل على التحرر من الالتينية والفرن�صية. 

هك������ذا �ص������كل تنديل لغ������ة الكت������اب املقد�ض 

ليõياً ‰وذجياً من ثال  واأعطاها طابعاً اإ

يقاع. زوايا: املفردات، والقواعد، والإ

لÎا،  وبكلمة موجõة: لقد اأعطى لغة ل

ملانيا. ويف �صبيل هذا الهد±،  كما فعل لوثر لأ

������دم كلمات ب�صيطة، ذات مقطع واحد،  ا�صت

و�ص������ا مفردات جدي������دة اندجمت حالياً يف 

 Passover ية، ومنه������ا كلمةõلي اللغة الإ
 scapegoatعيد الف�ص������ عند اليهود(، و(
 Jehova كب�������ض املحرق������ة( وحت������ى ا�ص������م(
������ر التعابري  أك لفتاً للن )يه������و√(. وما ه������و ا

التي اأبدعه������ا، والتي اأ�صبحت fiفورة بعمق 

ليõية، حتى اإن  يف عقلي������ة املتحدث������ني بالإ

مثال  بع�صه������ا اأ�صب اأقرب ما يك������ون اإىل الأ

 the salt أو الكلي�صيه������ات مثل احلقيقي������ة، ا
 the spirit ،)ر�ض of the earth )مل الأ
 let there ،)الذه������ن �رصي������ع( is willing
 the power ،)ليكن هنا نور( be light
 the signs ،)مةFال�صلط������ة القا( that be

of the time )عالمات الõمن(.
أي�صاً اإح�صا�ض با÷ملة،  كان لدى تنديل ا

ليõي ب�صيط،  يقاع. وعن طريق نحو اإ وبالإ

ت������ر عبارات خالدة على Zرار هذا املقطع 

من حكمة الولد العا¥: »ابني هذا كان ميتاً، 

يل  « )ا وعاد اإىل احلياة; كان �صاFعاً فوoجد

.)XV لوقا
أناجيل تيندي������ل ذات قطع �صغري،  كانت ا

مة التي كان اإنتاجها  ناجيل ال�ص
بعك�ض الأ

ة الوحيدة  BنÄ������ذ. والن�ص يé������ري يف اأوروبة ا

وىل للعهد ا÷ديد  الباقي������ة م������ن طبعت������ه الأ

)1526( ابتاعته������ا مكتبة لندن حديثاً مببل≠ 
مليون جنيه ا�صÎليني، وعر�صتها عام 1994 
مبنا�صب������ة عيد مي������الد تندي������ل اÿم�صمÄة; 

ر فيها،  ة التي اأعيد الن �صاأنه������ا �صاأن الن�ص

ه������ا اإىل 1534. اإنه������ا »كتاب  ويع������ود تاري
ربعمÄ������ة �صفحة يoحم������ل يف راحة 

�صغ������ري باأ

الي������د« )Daniell 1989(. وهنا تف�صري 
لÎا  لهذا احلéم ال�صغري: مبا اأن كني�صة ا
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كان������ت تعار�ض دوماً ق������راAة الكتاب املقد�ض 

رير√  بلغة عامي������ة، فاإن هذا الكتاب Áكن 

ب�صهولة، �رصاً حت������ت املعطف، واإي�صاله بهذ√ 

نا�ض العاديني. الطريقة اإىل اأكÈ عدد من الأ

لقد قال تندي������ل يوماً لعالمة كان يدافع 

عن مواقف معار�صة كلياً ملواقفه فيما يتعلق 

بالدين: »اإذا رزقني ا احلياة، فاإن ال�صبي 

املم�صك مبقاب�ض املح������را �صي�صب �رصيعاً 

اأعل������م بالكتب املقد�صة من������ك نف�صك« )نف�ض 

امل�صدر(. وقد حتقق هذا التنبوؤ بالفعل. ل 

ما كتب �صحفي لندين بهذا ال�صدد:

»اإن جمي������ع الكت������اب يقع������ون حتت تاأثري 

 Aأ�صلوبه������م مع اإجرا أ�صالفه������م، وي�صتوحون ا ا

تعدي������الت عليه. ولكن ويلي������ام تنديل ي�صكل 

ليõيني.  دب الإ �صا�ض للغ������ة والأ حé������ر الأ

ونح������ن ندين ل������ه بن�صاله لتحقي������ق القبول 

لفكرته، تلك الفك������رة الثورية املتمثلة يف اأن 

ليõي������ة رجل ال�صارع ل تق������ل مقدرة عن  اإ

أي������ة لغة »ثقافي������ة« اأخرى يف  أو ا الالتيني������ة، ا

أكانت  أ�صكال الفكر، �صواA ا التعبري عن جميع ا

ليõي،  ن�صان الإ أم �صعرية.. هذا الإ عقلية ا

 ßاملولع بالبحث واملعرفة، ا�صتطاع اأن يحاف

على ح�ض عملي. لقد �ص������اA القدر اأن يهلك 

فو¥ املحرقة، ولكنن������ا �صنحتفل بعيد مولد√ 

اÿم�صمÄ������ة باأن نعيد له ال�������رص± الذي هو 

جدير به. عل������ى اأن الن�صب احلقيقي الذي 

ل ل يقبع بني  يعيد ذكرى هذا العامل من ال

جدران املكتبة الÈيطانية، اأو يف الحتفالت 

املحيطة بعي������د مولد√... ه������ذا الن�صب هو 

ليõية نف�صها بكل بهاFها« )1994  اللغة الإ
.)Howard

لفرد، و�صو�رص، وكاك�صتون، فاإن  وخالفاً لأ

ليõية،  أث������ري√ يف اللغة الإ تنديل ل يدين بتا

������ى  يح يك������ن  و⁄  الجتماعي������ة،  لطبقت������ه 

بدعم اأ�صحاب ال�صلط������ة. فهذا التاأثري ياأتي 

حرى من الطبيعة اÿا�صة للكتاب الذي  بالأ

ترجم������ه: الكتاب املقد�ض، الذي كان يف قلب 

يديولوجية، وال�صيا�صية،  املعار الدينية، والأ

�صالì، وما  ألهبت العقول يف ع�رص الإ الت������ي ا

بعد√.

ختاماً له������ذا املث������ال Áكننا الق������ول اإن 

أو اZتنت  اللغات الوطنية ول������دت وتطورت، ا

أدبية  بف�صل جهود املÎجمني يف نقل اأعمال ا

اأو علمية اأو مقد�صة. هوؤلA املÎجمون الذين 

وا اأحياناً بدعم  يéتازون احلدود اللغوية ح

�صيات قوية، ولكنهم عانوا يف الغالب  من �ص

من معار�صة وا�صطه������اد جعلهم يعي�صون يف 

 Aوي�صحون بحياته������م. وكونهم �رصكا Aفاÿا

 ìصال� يديولوجية الكÈى � الإ يف املع������ار الأ

 Aأدا الديني، والنõعات القومية � مكنهم من ا

دور حا�ص������م يف تطور ثقاف������ة بلدهم وولدة 

لغتهم الوطنية.
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ول عن طريق التصالتصالتo بني العرب والرو�ض منذo الع�رص العبا�صي الع�رص العبا�صي الأ ص ال�ص ال� ت
بداأ

فصفصف عربي ص و�ص و� أق������دمق������دم ا sإ. واإن إ. و AرصاAرصاAا رص وال�رص وال� دوا رو�صي������ا للبيعصدوا رو�صي������ا للبيعصدوا رو�صي������ا للبيع ص الذين ق�ص الذين ق� ������ار بغداد بغداد

إم اإىل  إم  921 o املقتدرo املقتدرo �صنة oليفةÿا o√نف������ذo√نف������ذo
أ النصالنصالن الذي ا ص ف�ص ف� oبن oحمد

اأ oلرو�صي������ا كتبه

اأخرى  التصالتصالت ص �ص � فا±صفا±صفا± الفولغا. وكانت الفولغا. وكانت هنا ص على �ص على � oملك البلغار، الذي كان يقيم

و√ يف  oاهدoاهدo اهدصاهدص صوا ما �صوا ما � oوا ما �فوا ما �ف فصفص ص الذي������ن و�ص الذي������ن و� اإىل بيت املقد�ض ������اجé������اجé������اج الرو�ض oطريق احل éطريق احل é ع������ن

ب دانييل، وقد كتبها بالرو�صية �صنة 1113م  ها رحلةهرها رحلةهرها رحلةo الأ هرصهرص ص�ص� أ ا ه������م، ومنرحالته������م، ومنرحالته������م، ومن

اإىل الفرن�صية. تمتمت مرجمرج oرجثم ترجثم ت

. ضاب ر  Rا العرب ووÎضيد وبا  الU

. د ر : الفنانة وفا  ل الفن الع

❁❁

ò

ض ا الرو ض ال

را ي  د  را.  ي  د   .

❁
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1162( oخان õاكت�ص اكت�ص جنكي oوفيم������ا بعدoوفيم������ا بعدo

ها صها صها  صها بع�صها بع� ها بع� مدنياتها بع� مدنيات 1227( بلداناً كثريًة خالطاً

õéع oه عليها، ولكنه عليها، ولكنه خرخر بعد تغلبه Bها الصها الصها ال صببع�صببع�

أو بقومه ±عر±عر±o به ا oعر تعر ت ارةصارةصارة متميõة ص ح�ص ح� إعن اإبداع إعن 

واأخذ√ النا�ض النا�ض اإىل ال�صلب والهدم وذل������ك مليله

بالق������وة والعن������ف، وكان قد بل������≠ رو�صيا �صنة

أيام حفي������د√ باتوخان õZا  1224م. وعل������ى ا

أZ������اروا على بولونيا واملéر املغولo رو�صيا، وا

 Aاإىل بلغاريا. ثم جا ودملاثيا، وعÈوا الدانوبودملاثيا، وعÈوا الدانوب

أنفذ  اإىل جنكيõ خان، وا تيمورلنكo فانت�ص������ب فانت�ص������ب

ض املدعو تقتم�ض املدعو تقتم�ض لغ������õو الرو�ض،  اأح������د ق������واد√

فا�صت������وىل على مو�صك������و ونهبها ث������م احتلsها 

1395م. وقد �صيطرت تيمورلنك نف�صهo �صنة

اإحدى قباFل املغ������ول على ق�صم من  oحامي������ة

ها  فطبعتها  فطبعتها  ��ني���ني���ني عاماً �ربع����ربع��� أ ني مÄتني مÄتني وا رو�صيا م������دة

�صالم������ي�صالم������ي يف الدي������ن والثقاف������ة بالطاب������ع الإ

ارةصارةصارة. صواحل�صواحل�

مÈاطوري������ةo املغولي������ة  ومل������ا �صقط������ت الإ

ً رو�صيا ابتداAً رو�صيا ابتداAً من الق������رن ال�صاد�ض ال�صاد�ض ������تخرج������تخرج������ت

B�صيا، فربط اإىل ا وروبية
ع�رصع�رص من حدودها الأ

ب������صب������صب������ فيها نحو  ص�ص� أ ال��ال��المo بينه������ا بعد اأن ا ������ ��ص�����ص��� الإ

B�صيا  ني من امل�صلمني من امل�صلمني يف ا ثالث������ة وع�رصين مليوناً

نيوالقوقاز وبنيوالقوقاز وبني اللغة العربية بروابط دينية

ا فاخرت، ولطاملا فاخرت، ولطاملا فاخرت ي������ة وثقافية وثيق������ة وتاري

������اAص������اAص������اA الÎا صن�صن� ارو�صيا بارو�صيا باإ�صه������ام مفكريها يف اإ

العربي: كاÿوارزمي، والبريوين، وابن �صينا، 

والفارابي.

أولo قامو�ض  ويف مدين������ة تفلي�������ض Xه������ر ا

ارى  جورجي. وما يõالo يف وليتي ب عربي

B�صي������ا الو�صط������ى اأك من  وقا�صقاداري������ا يف ا

خم�ص������ة اBل± عربي يتكلم������ون العربية حتى 

 oحفاد
اليوم. ول يدري اأحد هل تغلغل فيها اأ

أو  �صالم يف عهد الفتوì ا العرب حتت لواA الإ

ا�صتوطنوها بع������د اأن اأجالهم تيمورلنك عن 

�صورية والعرا¥ يف القرن الرابع ع�رص

Fمة،  وللم�صلم������ني يف قازان مدر�ص������ة لالأ

تoعنى بالقراBن الكرË وعلم الكالم والفل�صفة 

ه������م املنت�رصة يف  oمدار�ص oعلمoواملنطق، كم������ا ت

جمي������ع ولياته������ا القراBن واحلدي������ث، وفيهم 

بة م������ن العلماA بني متمكن م������ن العربية  ن

 Aهم يت�صم������ى باأ�صما oم لم به������ا، ومع oوبني م

ون على  عربية، وي�صومون رم�صان، ويحاف

�صالم.  تقاليد الإ

خذ الغ������ربo بال�صت�رصا¥ اأخذاً 
وبعد اأن اأ

مت فرن�صا بعثة فتيان  علمياً وذلك عندما ن

أن�صاأت النم�صا مدر�صًة  اللغات �صنة 1699م، وا

لتعليم ال�صف������راA والتéار اللغ������ات ال�رصقية 

ولo خم�صًة من  ر�صل بطر�ضo الأ
أ �صنة 1753م، ا

طالب مو�صكو يتعلم������ون اللغات ال�رصقية يف 

ال�������رص¥. وجرت امللكةo كاترينo الثانيةo جمرا√، 

فاأمرت بتعليم العربية �صنة 1769، ثم التÎية 
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يف مدر�صة قازان اإعداداً للÎاجمة. وات�صلت 

رو�صيا باملدر�ص������ة الهولندي������ة ال�صت�رصاقية، 

أف������ادت منها، كما اأفادت م������ن قيام جممع  وا

العل������وم الرو�صي الذي عن������ي بع�ض اأع�صاFه 

أمث������الo »باير«، ال������ذي  در�ض  بال�صت�������رصا¥ ا

اللغات ال�صامية، وجمع بع�ض املواد العربية 

الت������ي فتحت الباب ملن ج������اA بعد√o، ثم العا⁄ 

حدo مÎجمي وزارة اÿارجية الرو�صية 
»كري« اأ

أوا تدري�ض  أواFل امل�صت�رصقني الذين بدا وم������ن ا

 oملاين العربي������ة يف مو�صك������و، وامل�صت�������رص¥o الأ

1790م( الذي ق�صد  اFيلي�ض« )1717 »مي

مو�صكو ودر�ض العربية فيها.

أثر  بي������د اأن ن�صا• ه������وؤلA امل�صت�رصقني وا

الذين وف������دوا على ال�رص¥ العرب������ي، وكتبوا 

عن������ه كالربان »بل�صكني« ال������ذي طوs± بلبنان 

ألsف عنها كتاباً بعنوان:  و�صورية وفل�صطني، وا

ذكري������ات، والقاFد البح������ري »كوكوفت�صو±«  

 sلX )87 م�صن������ف كت������اب املغ������رب )1786

 Ëن الكرBقليل ال�ص������اأن وحتى �صدور الق������را

عل������ى نفقة كاترين الثانية يف بطر�صÈج �صنة  

)1785– 87 – 90 93 96 98، وقازان 
�صباب �صيا�صي������ة كاد Áرo دون 

1801م( لأ

اأن ي�صع������ر به اأحد على ح������ني اأحد �صéة 

أوروب������ة جمع������اA. و⁄ ي�صب������ ال�صت�رصا¥  يف ا

علم������اً قاFماً بذاته اإل بع������د اأن اأ�صب جAõاً 

ام ا÷امعي �صنة 1804 الذي اأدرج  م������ن الن

اللغات ال�صامية: العربية والفار�صية والÎكية 

واملغولية يف مناه املعاهد العليا.

واإذا انتقلن������ا اإىل فÎة احلكم ال�صوفييتي 

د  الذي ت�صكل م������ع بداية القرن الع�رصين 

اأن احلرك������ة ال�صت�رصاقي������ة عند امل�صت�رصقني 

ال�صوفيي������ت ق������د توجهت اإىل ت������را العرب 

ر  أ�صكاله م������ن وجهة ن تل������ف ا الفكري مب

ي من  أ�صا�ض مادي تاري مارك�صية، اأي على ا

أ�صا�ض ال�صÎاكية العلمية  حيث املنه وعلى ا

أننا لن  يديولوجيا. وذلك يعني ا من حي������ث الأ

د يف درا�صاتهم للÎا العربي تلك الوجو√ 

�صا�صية التي وجدناها لدى بع�ض  ال�صلبية الأ

أو لدى بع�ض  امل�صت�رصقني والباحثني الغربيني، ا

الباحثني العرب املحدثني الذين ينطلقون يف 

درا�صاتهم من مواقف واأفكار م�صبقة.

املتاأخرين  ال�صوفيي������ت  امل�صت�رصق������ني  اإن 

⁄ تك������ن ال�ص������ورة لديهم وا�صح������ة عن �صكل 

العالق������ات الجتماعي������ة يف �صب������ه ا÷õيرة 

العربية خالل القرن������ني اÿام�ض وال�صاد�ض 

�صالم، ولعل  املي������الدي ويف مرحلة ن�ص������اأة الإ

ية عن  ذل������ك يعود اإىل اأن املعطي������ات التاري

تلك املرحلة من تاري العرب ⁄ تكن بامل�صتوى 

ال������ذي Áك������ن الباحث العمل������ي املعا�رص من 

تكوي������ن �صورة واقعية كامل������ة، ولذلك ⁄ يبق 

للباح������ث املعا�رص ول�صيما Z������ري العربي اإل 

اأن يعتم������د املوؤلفات املتاأخرة ع������ن الع�صور 
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أو كتابات  وىل، ا �صالمية الأ الإ

واأ�صحاب  املحدثني  الرحالة 

الدرا�ص������ات احلديثة. اإل اأن 

امل�صت�رص¥ الرو�صي ال�صوفييتي 

اأZناطيو�������ض كرات�صكوف�صكي 

بالدرا�صات  بتعمقه  املعرو± 

جعل  العربية  ال�صت�رصاقي������ة 

ه������م على ال�صعر  اعتماد√ الأ

ا÷اهل������ي م������ن حي������ث كونه 

أث������ر للغة العربية، وهو  اأقدم ا

يرى اأن ال�صعر ا÷اهلي Áثل 

�صورة �صادقة واأمينة ملالم 

احلياة العربية بكاملها، وهو 

يرف�ض جمي������ع الفÎا�صات 

انت�صاب  ب�صحة   oت�صكك التي 

الع�������رص  اإىل  ال�صع������ر  ه������ذا 

ا÷اهلي –وهو ما ادعا√o طه 
دلة القاطعة التي  ح�ص������ني وذلك لفقدان الأ

ي لدرا�صة ع�رص ما  ت�صككo به كم�صدر تاري

�صالم. قبل الإ

ولتو�صي �صورة الدرا�صات ال�صت�رصاقية 

مثلة الهامة،  ال�صوفييتية فاإنsنا نذكرo بع�ض الأ

منها:

 بوخوف�صكي 
o
o ال�صوفييتي 1 ما كتبهo املوؤر

عن املعرفة يف فل�صفة ابن �صينا.

 
o
o الفل�صف������ة ال�صوفييتي 2 م������ا كتبهo موؤر

تراخÏ بر يف كتابه »ملحة من تاري اأوروبة 

الغربية يف القرون الو�صطى« والذي خ�ص�ض 

ن�صف������هo تقريب������اً لدرا�صة الفل�صف������ة العربية 

�صالمي������ة مoركõاً على درا�صة املعتõلة وابن  الإ

رo�صد.

3 ما كتبهo الÈوف�ص������ورo �صنكوف�صكي يف 

 oìي�رص oا�رصاته عن تاري������ الفل�صفة حيثfi

نs ابن �صينا 
نs املارك�صية ترف�ض الق������ول باأ

ب������اأ

واب������ن ر�صد وZريهما م������ن فال�صفة العرب ⁄ 

اF������ني، فالواقعo يوؤيدo رف�ض  sيكونوا �صوى م�ص
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نs فال�صفة العرب ⁄ يقفوا عند 
هذا الõعم. لأ

ا√  رو√o با sب������ل طو ،o√ر�صطو كما تلقو
تعليم اأ

فل�صفة عربية اإ�صالمية.

�صا�صي  ا√ الأ مثلة عل������ى ال اإنs ه������ذ√ الأ

يف درا�ص������ات املارك�صي������ني للفل�صف������ة العربية 

 Aلدى العلما oها الكثرية oصباه�
أ �صالمية لها ا الإ

وامل�صت�رصقني املارك�صيني يف اأوروبة، رZم ما 

أو  ������دo من اختالفات بينه������م يف الجتهاد ا

أ�صلوب املعا÷ة اأو من تفاوت يف  أو ا الروؤي������ة ا

�صلية لهذ√  درجة الطالع على امل�ص������ادر الأ

الفل�صفة اأو يف م�صت������وى ا�صتيعاب الن�صو�ض 

والنفاذ اإىل دللتها.

 oوب�ص������كل ع������ام فق������د اهتم������ت درا�صات

امل�صت�رصق������ني الرو�ض واملارك�صي������ني للفل�صفة 

�صالمية باإبراز ال������دور التقدمي  العربي������ة الإ

 oال������ذي كان يوؤدي������ه املفك������رون والفال�صف������ة

امل�صلمون يف جمال تطوير الثقافة املعÈة عن 

النهو�ض املادي والروح������ي للقوى التقدمية 

�صالمي زمن  الطبقية يف املéتمع  العربي الإ

 Aيف طليعة هوؤل oالفة العبا�صي������ة، ونذكرÿا

يعق������وب ف�صكي، و�صدر الدين عيني الرFي�ض 

كادÁي������ة العل������وم يف طاجك�صتان  ال�صاب������ق لأ

ال�صوفييتية، وZفور± رFي�ض معهد ال�صت�رصا¥ 

B�صي������ا واأفريقيا �صابق������اً( يف مو�صكو  )معهد ا

وكرات�صكوف�صك������ي، وبارتول������د، وكرÁ�صكي، 

. اإن هذ√ الدرا�صات تتميoõ عدا  وZينõبور

نsها ت�صدرo عن تف�ص������ريات علمية 
أ ذل������ك – با

�صالمي. ومبنا�صبة  للفك������ر الÎاثي العربي الإ

الذكرى املÄة للم�صت�رص¥ الرو�صي »Zولت�صيري« 

Xهرت يف مو�صك������و درا�صة مهمة له يف هذا 

املé������ال �صمن جمموعة موؤلفات������ه. ويف �صنة 

 o1939م �صدر يف الحت������اد ال�صوفييتي كتاب

»تاري الفل�صفة« يت�صمنo بحوثاً عن الفل�صفة 

�صالمي������ة تنطلقo م������ن مواقف  العربي������ة– الإ
خرo با�ص������م »تاري 

Bمادي������ة، وهنا كت������اب ا

 oيةÁاأكاد oالفل�صفة« ب�صتة جمل������دات اأ�صدرته

العلوم الفل�صفية ال�صوفييتية وفيه درا�صة عن 

�صالمية.  تاري تطور الفل�صف������ة العربية– الإ
 oه������ت الدرا�صات خرية ا

ويف ال�صن������وات الأ

ال�صت�رصاقيةo ال�صوفييتيةo اإىل البحث املبا�رص 

�ص�ض،  يف ق�صايا هذ√ الفل�صفة بنوع من الت

رج يف  ف�صاًل ع������ن الدرا�صات ا÷امعية للت

أ.�������ض ايفانو± عن  الفل�صف������ة اأمثال درا�صة ا

ن�صان  »تعلي������م الفارابي ح������ول قابلي������ات الإ

�ص�صة بهذا  املعرفية«. ومن الدرا�صات املت

ال�ص������اأن �ص������در تعليق على ر�صال������ة الفارابي 

»ما يé������بo اأن ي�صب������ق درا�ص������ة الفل�صفة« يف 

كتاب »الر�صاF������ل الفل�صفية للفارابي« )�صدر 

رية  أتا، قازخ�صت������ان 1970( و»ن أمل������ا – ا يف ا
املعرف������ة للفارابي« )ق�صم العلوم الجتماعية 

يف اأكادÁية العل������وم  القازاخ�صتانية 1971( 

أتا  أمل������ا – ا « )ا و»الفاراب������ي يف عل������م التاري������
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1971(، و»بع�������ض م�صاFل ال������Îا الفل�صفي 

يم  للفاراب������ي« )يف كتاب »الفاراب������ي عا⁄ ع

ط�صقن������د         ويف  مو�صوعي������ة«(،  مع������ار±  ذو 

)عا�صمة اأوزبك�صتان( �ص������درت عدةo بحو 

عن جوان������ب flتلفة من فل�صف������ة ابن �صينا، 

ثارo الفكر 
B و�صدر بالرو�صية كتاب بعن������وان »ا

العرب������ي« يحتوي ن�صو�صاً فل�صفيًة وتعليقات 

عليها، ويف مو�صكو Xهر يف خم�صينات القرن 

كادÁي  املا�صي موؤلفان للباحث الفل�صفي الأ

 oخر
هما عن ابن �صينا والأ oحد

أ. �صعد ييف، اأ ا

عن ابن ر�صد.

 ويف بع�ض املوؤلفات ال�صوفييتية ال�صابقة 

ري������ة املركõية  ت������Èزo املواق������ف املعادي������ةo لن

وروبي������ة يف الفل�صفة واملوؤيدة لفكرة وحدة  الأ

ايõ الفل�صفات  الفل�صف������ة العاملية من جهة و

�صاF�ض مرتبط������ة باÿ�صاF�ض  املحلي������ة ب

أoخرى. ية القومية من جهة ا التاري

أoن�صÄت يف رو�صيا ويف دول الحتاد  وق������د ا

ال�صوفييتي ال�صابق مراكoõ هامة وكرا�صي يف 

�صالمي  ا÷امعات لدرا�صة الÎا العربي الإ

كما �صدرت عدةo جم������الت ودوريات اهتمت 

يف املéال نف�صه منها:

ية:  غا ال ض ال را  -1

⁄ يo�صب ال�صت�رصا¥o علماً قاFماً بذاته اإل 

ام ا÷امعي يف رو�صيا �صنة  بع������د تطبيق الن

1804م الذي اأدرج اللغات ال�صامية: العربية 

والفار�صي������ة والÎكية واملغولي������ة وZريها يف 

مناه املعاهد العليا، وا÷امعات. من هذ√ 

ا÷امعات: 

: 1 ار   oامعة  -

اأولo جامع������ة اأخذت بتدري�������ض العربية، 

أ�صتاذ لها راعي الكني�صة املحلية  وعينت اأول ا

 oذلك احل������ني والدرا�صات oبريين������دت، ومن������ذ

العربي������ةo تنقطع فيه������ا ت������ارًة وتo�صتاأنفo تارًة 

اأخرى، ومن كبار امل�صت�رصقني الذين اأ�رصفوا 

عليها »دورن«، ال������ذي ا�صتدعا√o القي�رصo من 

�ض بعد  sصك������ي« ال������ذي در�Áملاني������ا. ثم »كر
أ ا

أثن������اA احتالل  الث������ورة البل�صفي������ة حتى تoويف ا

 o√ oتلميذ oوكراني������ا )1941م(، ثم خلفه
أملانيا لأ ا

»اأتب كوفالف�صكي«.

: 1 اRا   oامعة  -

بداأت تدري�ض العربية �صنة 1807م عندما 

ملاين »فران«،  ا�صتدعى القي�رصo امل�صت�رص¥ الأ

 oوعهد اإلي������ه بق�صم اللغات ال�صامية، ثم خلفه

 Aعلى جمل�ض ا÷امعة اإن�صا ìÎاأردمان«، فاق«

خرo للفار�صية، 
Bما للعربية وال oه oحد

كر�صيني اأ

 oوال�صينية واملغولية oكيةÎصيف اإليهما ال�oأ ثم ا

رمنيةo. در�������ضs العربية »خوملو جورو±«، 
والأ

وتوىل »جوتفالد« �صنة 1849م تدري�ض الÎا 

الفكري العربي، و»�صابلوكو±« تعليم العربية 

على بعد اإلغاA اللغات ال�رصقية 
يف الف�صل الأ

يف جامع������ة ق������ازان، وكان »كوفالفي�صك������ي« 
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عمي������داً للق�ص������م ال�رصق������ي فيها، ث������م اأ�صب 

أثر اإن�صاA كلية اللغات  رFي�صاً للéامعة عل������ى ا

ال�رصقي������ة يف جامعة بطر�صÈج �صنة 1855م، 

نف تعلي������مo العربية يف جامعة قازان 
ثم ا�صتوؤ

على يد »خوملرج������ورو±« وانقطع مرًة ثانيًة 

ليتéدد على ي������د »كرÁ�صكى«، ث������م ا�صتمر 

 oفيها اليوم اللغة oض� sدرoحت������ى عام 1923م. وت

Bدابها. العربيةo وا

وانتقلت العربيةo من جامعة قازان خالل 

رثوذك�ض  على اإىل معهد الرهبان الأ
الف�صل الأ

������ذت درا�صاتoها لوناً جديداً يف  بقازان، فات

أ�صاتذتها  يل. وم������ن ا مقابل������ة الق������راBن بالإ

فيه: كاX������مo مريزابك، واإيلمن�صكي )1846م( 

و�صابلوكو± )1862م( وبندىل جوزى.

: 1 ض  امعة م  -

ل�صنية �صنة 1811م،  oن�ص فيها معهدo الأ
أ ا

دب  ������ه عنايتهo اإىل اللغ������ات ال�رصقية والأ sفوج

أ�صاتذت������ه »بولديريف«  أمل������ع ا العرب������ي. ومن ا

الذي �صنsف ع������دة موؤلفات مدر�صية، وترجم 

ب������ات عربي������ة، حت������ى اإذا و› رFا�ص������ة  منت

ا÷امعة جعل الدرا�صات العربية تõدهرo يف 

املعهد ازدهاراً فريداً.

: 1 1 يةo لRار   -

أن�صاأته������ا يف مو�صكو عاFلةo دي لزاريف،  ا

 oمoرمن الذي������ن حمله
أ�������رصا± الأ وهي م������ن ا

 oعلى الرحي������ل اإىل رو�صيا حيث oال�صطه������اد

ات�صلوا ببالطها، و�صملتهم رعايةo قيا�رصتها، 

م خلsف اأولداً وثروة  oالكونت كبريه sوملا تويف

رمن  أبن������اA الأ أن�ص������اأوا منه������ا مدر�صًة لتعليم ا ا

لغتهم، فط������ارت �صهرتoها حت������ى بلغت تركيا 

أoن�ص  واإي������ران والهن������د. ويف ع������ام 1837م ا

فيها ق�صم للعل������وم الدينية ب�صعي البطرير 

اري،  رمن������ي، ثم اأ�صي������ف اإليها ق�ص������م 
الأ

وق�ص������مo احلق������و¥ ثم انح�������رصت ر�صالتها يف 

دنى. اإعداد املوXف������ني والÎاجمة لل�رص¥ الأ

رمنية والعربية والقوقازية،  وكانت تoدر�ضo الأ

وقد نoق������ل كر�صي اللغ������ة العربية من جامعة 

أ�صتاذ للعربية فيها  مو�صك������و اإليها. وكان اأول ا

 oمرق�ض الدم�صقي، ثم خلفه oجرج�ض oAالل������وا

اFيلo يو�صفo عطاي������ا، وكرÁ�صكي الذي  مي

أدباً. �ض فيها العربية لغًة وا sدر

 : oالعربية oاب - ال

اأما يف رو�صيا فقد خرج نطا¥o ال�رص¥ من 

 Aدبا ا÷امعات واملكتبات واملتاح������ف اإىل الأ

 :Aر املعار± والعلماFدبية ودوا واملé������الت الأ

�صالم  أل������ف تول�صتوى –وكان قد در�������ض الإ فا
أثنى على ترجمته  يف م�صنفات كرÁ�صكى وا

 oمد« )نقلهfi كم النبي oلف ليلة وليلة  »ح
لأ

�صتاذo �صلي������مo قبعني الطبعة 
اإىل العربي������ة الأ

الثاني������ة، م�������رص 1924(. واأ�ص������درت جملة 

اأوجنى )الن������ريان( مب�صاعي كوندو رو�صكني، 

الذي طوs± يف بالد ال�رص¥، جملداً يف اBداب 
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اللغة العربي������ة احلديثة، ونقداً لÎجمة األف 

ليلة وليلة. واقìÎ مك�صيمo جوركي وكان قد 

�صالم اأي�صاً يف م�صنفات كرÁ�صكى   در�ض الإ

 Aو ج������راد اإن�صاÎأي������دي م�صت�رصقي ب على ا

داب العاملية، وكان  Bف������رع �رصق������ي يف دار ال

أن�ص������اأوا الرابطة  م�صت�رصق������و بÎوZ������راد قد ا

ال�رصقية بالتع������اون م������ع م�صت�رصقي مو�صكو 

وZريها وذلك �صنة 1919م، وقد نo�رص يف دار 

 oحكمة« 
s
دب العربي داب العاملي������ة م������ن الأ Bال

حيكار« بÎجم������ة كوزمني، و»حكاياتo لقمان 

ان«،  احلكيم« بÎجمة �صاله، ثم »حي ابن يق

أ�صامة بن منقذ«. و»ذكرياتo ا

ون�رص امل�صت�رصق������ون يف جملة ال�رص¥ �صنة 

1922—24م وه������ي املéل������ةo الدوري������ةo لدار 
مني الريحاين  داب العاملية ق�صيدت������ني لأ Bال

وflتارات من املتنب������ي، وابن يا�رص وعلي بن 

ألغاز اأبي fiمد الكاتب ورباعيتني  ا÷هم، وا

حمد ب������ن ر�صا امللقي، واإح������دى مقامات 
لأ

ال�صي نا�صي������ف اليازجي، ولمية ال�صنفرى، 

وابن حمدي�ض.

ون�رص »بلياييف« مقاطع من تاري الطÈي 

يف املéموعات ال�رصقية �صنة 1924م، وترجم 

 oلف ليل������ة وليلة، وكتب مك�صيم
»كرÁ�صكي« اأ

ول ق������ال فيه: اإن 
جوركي مق������الً للمéلد الأ

ثار  Bأثر من ال مo ا �ص
حكايات �صهرزاد ه������ي اأ

دب ال�صعب������ي Zري املدون، واألفت  الراFعة لالأ

بات  »كلثومo ن�رصo ع������ودة فا�صيليف������ا« »املنت

داب العربي������ة من �صنة  Bالع�رصية لدر�������ض ال

1880 اإىل 1925م«، ت�صمن������ت درا�صًة لكتب 

اأديب ا�صح������ق، والكواكبي، وجورجي زيدان، 

أم������ني الريح������اين، وجÈان خلي������ل جÈان،  وا

اFيل نoعيمة ونo�������رصت يف ليننéراد �صنة  ومي

1928م، ونo�رصت الطبعةo الثانيةo �صنة 1945م، 

وXه������ر يف الطبعة الثالثة املمت������دة من �صنة 

1880 اإىل 1947م اإ�صاف������ات �صمل������ت: ط������ه 

ح�صني، وتوفيق احلكي������م، واإبراهيم املازين، 

أي������وب، وZريه������م )1949م(، ثم  وذا الن������ون ا

ألsفت flتارات للقراAة يف البيت من كتابها:  ا

، ويو�ص������فo اإدري�ض،  o
، واÿمي�صي oال�رصق������اوي

 
o
، وو�صفي oمد دكروبfiالكي������ا›، و oومواهب

البني.

دباA الع������رب 124 كتاباً  وقد �ص������در لالأ

ه������ا خم�صة ماليني ون�صف  يناهoõ عدد ن�ص

ًة، يف 30 لغًة من لغات الحتاد  امللي������ون ن�ص

للكتاب  اأقا�صي�������ض  ال�صوفييت������ي ت�صمن������ت 

العرب: تيم������ور، واÿمي�صي وال�رصقاوي من 

م�������رص. ومواهب الكيا› من �صورية، وfiمد 

اإبراهيم دكروب من لبنان. وذي النون اأيوب 

واأحمد ال�صيد من العرا¥. ويف الن العربي 

موؤلف������ات لبع�ض م������ن تق������دم يف املéموعة 

وىل ث������م لول��ي الدي������ن يكن، وجÈان خليل  الأ

جب�����������ران، واأمني الريحاين وZريه������م وذلك 
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�صنة 1956، وكذلك الق�ص�ض امل�رصية لعي�صى 

عبي������د، ويو�ص������ف جوهر، وfiم������د البدوي، 

وfiم������ود ل�صني، و�صواه������م، وثماين ق�ص�ض 

ملحمود تيمور، و19 ق�صًة م�رصيًة، واأقا�صي�ض 

لكتاب من لoبنان واأقا�صي�ض لكتاب �صوريني، 

وعéاFب الهند لبõر بن �صهريار.

ومن الق�ص�������ض: »كهانo الهيكل« للدكتور 

o الõر¥« حلنا  جورج حنا اللبناين، و»امل�صابي

ريا±«  مينه ال�صوري، و»مذكراتo ناFب يف الأ

قا�صي�ضo عربية مÎجمة 
لتوفيق احلكيم، ثم اأ

 o√انية، وق�ص�ض م�رصية، و»ما تراéذربي
اإىل الأ

اFيل  « ملي oعيان
العني« ملحمود تيم������ور، و»الأ

نعيمة، و»دعاA الكروان« لطه ح�صني.

ويف ال�صع������ر: ق�صاF������دo ل�صع������راA م�رص، 

 oصيا، وال�صعر�
B وعددoهم 49 �صاعراً، و�صعراA ا

العربي احلديث، وبو�رص بÎجمة اأر�ض النفا¥ 

ليو�صف �صباعي، وZ�صن الõيتون لعبد احلليم 

خ������رية ملحمود بدوي،  ، والعربة الأ عب������د ا

، ودماA من طني  وزقا¥ املد¥ لنéيب fiفو

ليحيى حقي، واأبي الري�������ض وجنينة نامي�ض 

دب العربي حلنا  ليو�صف �صباعي، وتاري الأ

الفاخوري.

يo�صا±o اإىل الÎجمات ما Xهر يف رو�صيا 

بالعربي������ة من موؤلفات الفاراب������ي وابن �صينا 

وابن ر�صد، والب������ريوين، وZريهم. وما قامت 

ب������ه جامعاتoها م������ن حتقيق الكت������ب العربية 

طوطات  وترجمته������ا ون�رصها، وفهر�ص������ة امل

ثار. Bال ßوحف

راً  وعق������دت رو�صي������ا يف ليننé������راد موؤ

للم�صت�رصقني ال�صوفيي������ت �صنة 1935م، وقد 

دب  حا�رص فيه كرات�صكوف�صكي عن تاري الأ

العرب������ي ور�صالت������ه يف الحت������اد ال�صوفييتي، 

وياكوبوف�صكي عن العرا¥ يف القرنني الثامن 

ع�������رص والتا�صع ع�رص، ولوت�صك������ي عن الثورة 

27م(، وبوري�صو±  الوطنية ال�صورية )1925

عن بع�ض flطوط������ات املعتõلة املكت�صفة يف 

قد  oر الثاين الذي ع
ت املوؤ sراد. وخ�صéلينن

مت حلقتني  �صن������ة 1937م بابن �صين������ا، ون

للم�صتعرب������ني ال�صوفيي������ت يف ط�صقن������د �صنة 

1958م. ودع������ا معه������د ال�صت�������رصا¥  1957

ر  التاب������ع ملéمع العل������وم ال�صوفيتية اإىل موؤ

امل�صتعرب������ني يف ليننéراد �صنة 1959م حيث 

أoلقي������ت فيه خم�ض و�صبع������ون fiا�رصًة، منها  ا

دب العربي، وانعقد  ع�������رصون عن اللغ������ة والأ

رo امل�صت�رصقني 
يف مو�صكو �صن������ة 1960م موؤ

الدو› اÿام�ضo والع�رصون، وقد ا�صÎ فيه 

1500عا⁄ من 60 دول������ة، واألقي يف جل�صات 

o البلدان العربية،  فرعي ال�صتع������راب– تاري
 Aلعلما
ً
داب العربية– �صبعون بحثا  Bواللغة وال
B�صيا واأفريقيا واأوروبة واأمريكا. ا

ويoعنى امل�صت�رصقون ال�صوفييتo اليوم بن�رص 

 oات امل�صنفات العربية يف طليعتها تواليفÄم



»°ShôdG ¥Göûà°S’G

1122011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

ا÷Èت������ي، وكت������ابo الفواF������د يف معرفة علم 

حمد بن ماجد، ومقدمة  البحر والقواعد لأ

الA للéاح������ß، وكتاب  اب������ن خل������دون، والب

خب������ار الطوال للدين������وري، وكليلة ودمنة،  الأ

�صامة بن  وطو¥ احلمامة، وكتاب العتبار لأ

منقذ... وZريهم.

ية: Ñا ال - ا

مÈاطوري������ةo العام������ةo: �صنsف  املكتب������ةo الإ

»دورن« فهر�������ض flطوطاته������ا ال�رصقية �صنة 

1852م، وحتتوي اليوم على 20 جملداً بينها 

flطوطات �رصقي������ة نفي�صة، وبéانب جامعة 

�صيوي التابع  Bتح������ف الoامل oAبنا oراد يقعéلينن

ملéمع العلوم، وحتت������وي مكتبتهo على ع�رصة 

مالي������ني جملد، وي�صمo الق�صمo الرابعo من هذا 

البناA الكت������ب العربي������ة والفار�صية والÎكية 

والتÎي������ة. ويبل������≠o عددfl oطوطات������ه حوا› 

طوطات  fl 80000طو• ول������وì، وعددo امل

�صالمي������ة يف الفار�صي������ة والÎكية والتÎية  الإ

فغاني������ة 12000 بينه������ا fl 5000طو•  والأ

عربي.

أoن�ص برعاية »فران«  اإن الق�ص������م العربي ا

طوطات  �صنة 1818م، وفي������ه جمموعاتo امل

يت من مكتبات: رو�صو، و�صميدت،  oÎالتي ا�ص

 oري������ن، وجمموعةéوف������ران، وبرو�ص������و، و�صي

اأهداه������ا خانيك������و± ملكتب������ة  flطوط������ات 

 o بطر�ص������ريج من بينها: كتابo اÿازين، وتاري

 Ëن الكرBة من القرا اÿالفة لل�صو›، ون�ص

ط ك������ويف يف �صندو¥ م������ن الõجاج يoقال  ب

������ةo اÿليفة عثم������ان وعليها قطرة  اإنها ن�ص

أي������ام الثورة  من دمه، وق������د طلب امل�صلمون ا

 oاملوؤقتة oاحلكومة oجابتهم
البل�صفية نقله������ا، فاأ

Bن������ذا اإىل طلبهم، ونoقل������ت باحتفال مهيب  ا

�صالمية.  اإىل مدين������ة اأوفا مركõ الفت������وى الإ

ويف الق�صم العرب������ي اأي�صاً flطوطات نادرة 

أ�صامة بن منقذ، واحلريري، وابن  للبريوين، وا

قõمان، واأحمد بن ماجد.

طوطات  وقد فهر�ض »فران«: جمموعة امل

ال�رصقي������ة فيه )ومازال Zري مطبوع(، و�صنsف 

»دورن« فهر�������ض الكتب العربي������ة والفار�صية 

������ف »فون روزي������ن«: فهر�ض  sكي������ة، و�صنÎوال

طوطات العربية  والفار�صية يف بطر�صÈج  امل

أربعة جملدات، ومبعاونة »زاملان«  وبولونيا يف ا

طوط������ات الفار�صي������ة والÎكية  فهر�������ض امل

والتÎي������ة والعربي������ة يف جامع������ة بطر�صÈج، 

مÈاطوري  و�صنsف »زاملان« يف ن�رصة املéمع الإ

طوطات والكتب الفار�صية التي  فهار�ض للم

طوطات الفار�صية  اقتناها »د�صينكي«، وللم

يف جمموعة »بوجدانو±«، ومقتنيات املoتحف 

التي  طوط������ات  وامل �صي������وي ا÷دي������دة،  Bال

ثار  Bطوطات كت������اب الflو oاقتناه������ا املتحف

الباقية للبريوين.

�صي������وي بعد الثورة  Bاإىل املتحف ال sم������ oو�ص
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ل�ص������ن  البل�صفي������ة flطوط������اتo مدر�ص������ة الأ

ال�رصقي������ة التابع������ة ل������وزارة اÿارجي������ة يف 

ليننé������راد، ف�صنsف كرات�صكوف�صكي يف ن�رصة 

طوطات العربية  جممع العلوم: فهر�������ض امل

يف القوق������از، وجمموع������ة flطوط������ات م������ن 

وزبنõكي، وflطوطات البارون فون  القراBن لأ

�صيوي، وفهر�ض  Bروزين يف مكتب������ة املتحف ال

flطوطات الن�صارى يف مكتبات لينغراد.

 oصي������وي جمموعة� Bاإىل املتح������ف ال sم������ oو�ص

مÈاطوري،  طوطات العربية يف الق�رص الإ امل

وكان������ت هديًة من البطري������ر Zريغوريو�ض 

الرابع ي������وم زار رو�صيا �صنة 1913م، ف�صنsف 

كرات�صكوف�صك������ي لها فهر�ص������اً بالرو�صية �صنة 

طوطات ال�رصقية  24م، وفهر�صاً للم 1917

يف ق�رص كاترين الثانية.

ومن املفهر�صني:

طوطات   ±. اإيفان������و±: فهر�������ض امل

�صي������وي �صن������ة  Bصماعيلي������ة يف املتح������ف ال� الإ

1917م.

 برتل�ض: و�ص������ف flطوطات جمموعة 

�صيوي  Bال oبا�صيليف�صكي التي اقتناها املتحف

عام 1824م، وو�ص������ف جمموعة flطوطات 

�صيوي. Bفار�صية يف املتحف ال

واين   ي.ن.مار: و�صع فهر�صاً و�صفياً لالأ

�صيوي.  Bالفنية يف املتحف ال

خرى 7000  ويف مكتب������ات ليننé������راد الأ

flطو• عربي اهتم بها وفهر�صها كل من:

فهر�������ض  �صكيفيت�������ض:  روم������ا  أ.  أ.ا ا  

طوطات الفار�صية والÎكية والعربية يف  امل

كلية ليننéراد         �صنة 1925م.

طوطات  امل فهر�ض  بيéوليف�صكاي������ا:   

اليونانية ال�رصيانية العربية.

 فيكتور بلياييف، وبو÷اكو±: فهر�صا 

طوط������ات املوجودة يف مكتب������ة ليننéراد  امل

طوطات  �صن������ة 1955م، وو�صعا درا�ص������ًة مل

جامعة ليننéراد �صنة 1958م.

 جوتفالد: و�ص������ف fl 478طوطاً من 

 Aأ�صما flطوطات جامع������ة قازان بعناوينها وا

ول مبعاونة دورن،  أي������ن: الأ موؤلفيه������ا يف جõا

ما يف قازان  oهود√ الفردي ون�رصهéوالثاين مب

 o55م، وقد وق������ف عليها مكتبته �صنة 1854

اÿا�صة.

أردم������ان: و�صف النق������ود ال�رصقية يف   ا

م������ا يف قازان �صنة  oق������ازان، يف جملدين ن�رصه

1836م.

 كرات�صكوف�صكي: ن�رص يف تقارير جممع 

العلوم: جمموعة flطوطات عربية من قازان 

وذلك �صنة 1924م.

 ف������ون روزين وزاملان:  �صنsفا يف جامعة 

الفار�صية  طوط������ات  امل فهر�������ض  بطر�صÈج 

والÎكية والتÎية والعربية فيها.

 ويف املعه������د ال�رصق������ي التاب������ع ملéمع 
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العلوم �صنف فيكتور بلياييف فهر�ض اأح�صن 

طوطات ون�رص√o �صنة 1953م. امل

وللمكتب������ات العامة واÿا�ص������ة ومعاهد 

العلم فهار�ضo �صنفها امل�صت�رصقون:

أوزبنõك������ي: �صنف flطوطات   ±. ي ا

مكتب������ة طراب������õون ون�رصه������ا يف جملة جممع 

العلوم �صنة 1917م.

 ±. جورد ليف�صكي: �صنف flطوطات 

املتح������ف ال�رصق������ي يف مدينة يالط������ا ون�رص 

الفهر�ض يف تقارير جممع العلوم 1927م.

طوطات  أ. �صيمين������و±: و�ص������ف امل أ.ا  ا

�صماعيلي������ة يف مكتبته اÿا�صة وذلك �صنة  الإ

طوط������ات املõخرفة يف مكتبة  1918م، وامل

������ارى املركõية، وو�ص������ع فهر�ص������اً و�صفياً  ب

طوطات الفار�صية والعربية والÎكية يف  للم

 o√لف ن�رص
مكتب������ة ط�صقند، وت�صمo 80 األف موؤ

طوطات  يف ط�صقند �صنة 1835م، وو�صف امل

B�صيا الو�صطى �صنة  ال�رصقية يف مكتبة جامعة ا

وزبك�صتان  طوطات ال�رصقية لأ 1935م، وامل

طوطات  �صنة 1945م، وفهر�ض جمموعة امل

ال�رصقية يف جممع علوم جمهورية اأوزبك�صتان 

يف جملدي������ن ن�������رص√o يف ط�صقند �صنة 1953

B�صيا الو�صطى  54م، وجمموعات flطوطات ا

ر  واأهمية درا�صتها قدمها �صمن اأعمال موؤ

امل�صتعرب������ني ال�صوفيي������ت يف ط�صقن������د �صنة 

1957م.

طوط������ات  امل  oو�ص������ف مت  وباإ�رصاف������ه: 

وزبكي، فتناول  ال�رصقية يف املعهد ال�رصقي الأ

أربعة جملدات. fl 2700طو• يف ا

طوط������ات   ا. �صمي������دت: فهر�������ض امل

العربية يف مكتبة ط�صقند �صنة 1937م.

طوطات   بارتولد: و�ص������ع فهر�صاً للم

ال�رصقية يف باك������و ن�رص√o جمم������عo العلوم �صنة 

26م، واأ�رص± عل������ى حلقات درا�صية  1925

يف املتاح������ف واملكتب������ات الÎك�صتاني������ة �صنة 

1926م.

طوطات   فيكت������ور بلياييف: فهر�ض امل

ارى �صنة 1932م، وflطوطات  العربية يف ب

بحا  Áني������ًة يف ط�صقند ون�رصه������ا �صمن الأ

ال�رصقية ال�صوفييتية �صنة 1947م.

طوطات   اأ.ب. كوفالف�صكي: و�صف امل

ال�رصقية يف جامع������ة خاركو± �صمن اأعمال 

املكتبة ال�رصقية �صنة 1934م.

طوطات العربية   خاليدو±: فهر�ض امل

 oول �صيا، وت�صمن املéلدo الأ
B يف معهد �صعوب ا

s ون�رص√o �صنة 1960م.
الن الفني

ية: £اب ال - ا

 oورةXمن من�ص������ورات مطبعة ق������ازان: نا

 oب احلق لل�صي املرجاين )1287 ه�(، ومنت

الوفيه )1297 ه�(، وخõانةo احلوا�صي لل�صي 

 ìيف �رص oاملرج������اين )1307ه�������(، والكفاي������ة

الهداية ÷الل الدين اÿوارزمي )1304ه�(، 
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 oخل�ض
وعقي������دةo الطح������اوي )1311ه�������(، واأ

 oت�رصflال�صة للبدخ�ص������اين )1851م(، وÿا

�صول  o الأ 1909(، وتنقي الق������دوري )1880

 oìصغ������ر )1883(، و�رص�
ل�صدر ال�رصيع������ة الأ

الر�صى على كافية اب������ن احلاجب )1885(، 

 oيل������ي )1887(، وحا�صيةõرصار لل������� وزبدةo الأ

م������ريزاد على �رصì ج������الل الدي������ن الدواين 

)1888(، ومنبهo امل�صلي للكا�صغري )1889(، 

 ،)1889( للéرج������اين  ال�رصاجي������ة   oìو�������رص

 oدFاملقال للقر�صوي )1890(، والفوا oت�رصflو

ال�صياFي������ة للéامي )1890(، وال�رصoì الكايف 

يف علم������ي العرو�������ض والق������وايف للدمنهوري 

أنوار العلي������ة للمريزالوي  )1895(، وكت������ابo ا

)1896(، والنم������وذجo للflõ�������رصي )1897(، 

�صغر  ثم flت�������رصo الوقاية ل�صدر ال�رصيعة الأ

بع يف بطر�صÈج �صنة  o1902( وكان ق������د ط(

1895م، وم�ص������كاةo امل�صابي������ للتÈي������õي يف 

ي������ن )1909م(، واملوافق������اتo لل�صاطب������ي 
أ جõا

)1909م(، وديوانo طرفة بن العبد )1909م(. 

ولبن النقي������ب الطنطاوي: flت�رصo احلاوي 

)1899م(، وم�صب������اoì احلوا�ص������ي )1899م(، 

واإ�صباoì امل�صباì )1902م(، وميõانo احلوا�صي 

)1902م(.

ومن من�صورات مطبعة بطر�صÈج:

فع������ال لبن مال������ك )1864م(،  لميةo الأ

بةo الدهر يف عéاFب الÈ والبحر ل�صم�ض  ون

 oAõ÷الدين الدم�صقي ال�صويف )1866م(، وا

 oاري )1876م(، وم�صكاة ولo من �صحي الب الأ

امل�صابي للتÈيõي يف جõاأين )1899م(، وهو 

 oلFوقد ن�������رص بعنوان ر�صا ،Aلعب������د البها o ا

. ال�صي البابي بهاA الدين )1908م(.. ال

ية: ا ال - ا

رميت������اج يف ليننéراد، وفيه   مoتحفo الأ

ق�صم لفنون ال�رص¥ القدË، وقد عنى فا�صمري 

 oاملولود( بيكو±   o√وتلمي������ذ 1938م(  1888(

�صنة 1896م( بن�������رص الدرا�صات عما فيه من 

معت يف  oالنق������ود ذات الكتاب������ات العربي������ة ج

رميتاج ونo�رصت  اأبحا ق�صم النقود ملتحف الأ

يف مو�صكو �صنة 1945م. 

 مoتحفo معهد علم ال�صعوب بليننéراد: 

تاأ�ص�������ض �صن������ة 1878م، وفي������ه ق�ص������م خا�ض 

بال�رص¥ العربي.

 متح������ف بو�صك������ني للفن������ون ا÷ميل������ة 

√o توارييف 
أ أن�صا مبو�صكو، وفيه مركoõ درا�صات ا

�صنة 1912م حل�صارات �صورية القدÁة وبالد 

الرافدين وم�رص الفرعونية والقبطية. 

 متحفo احل�صارات ال�رصقية تاأ�ص�ض يف 

مو�صكو �صنة 1918م.

ية:  - ا ال

 oه������ا الب������ارون
أن�صاأ : ZVO ا oل������Fالر�صا 

فيكت������ور روزين ع������ن ا÷معي������ة ال�رصقية يف 
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بطر�ص������Èج �صنة 1886 م فكان������ت اأول جملة 

ا�صت�رصاقية علمية باللغة الرو�صية.

 Palestinski: oالفل�صطينية oاميعéامل 
Sbornik  تاأ�ص�صت �صنة 1819م.

  Vostotchniy – oال�رصقية oاميعéامل 
 Sbornik

 احلولي������ات ال�رصقي������ةo: ال�ص������ادرةo عن 

 oها الرابع oثار الرو�صية �ص������در جملد
Bق�ص������م ال

والع�رصون �صنة 1917م، واÿام�ضo والع�رصون 

oطل������ق عليها ا�صمo حوليات 
أ �صنة 1921م، ثم ا

�صيوي  Bاملعه������د ال�رصق������ي التابع للمتح������ف ال

خم�ص������ة  فاأ�ص������درت   ،Zkv Priamaran
30م، ثم حتولت  جملدات ب������ني �صنتي 1925

اإىل حولي������ات املعهد ال�رصق������ي التابع ملéمع 

العل������وم Zivan فاأ�صدرت �صبع������ة جملدات 
39م، ثم �ص������درت با�صم  بني �صنت������ي 1932

 Sovetskoye  بحا ال�رصقية ال�صوفيتية الأ
Vostokovedeniye �صنة 1940م. وكان 
 ،Isvestiya خبار ملéمع العلوم ن�رصة با�صم الأ

وتقريرo جممع العلوم.

 oنطي������ةõالبي  oزمن������ة الأ  oجمل������ة  

Vizantinsky vremennik: تاأ�ص�ص������ت 
�صنة 1900م.

�صالم Mir Islama: تاأ�ص�صت  o الإ  عا⁄
�صنة 1912م.

 الن������ريان  Ogni: �ص������درت بعد ثورة 

ودعمه������ا  1918م،  �صن������ة  أكتوب������ر  ت�رصين/ا

كوندورو�صكني.

 Vsyomirnaya   oالعاملي������ة  oداب Bال  
أن�صاه������ا مك�صي������م جورك������ي،  Literatura: ا
1925م الوافر من  ون�رصت بني عامي 1919

الÎجمات ال�رصقية.

 :Novy Vostokا÷دي������د o¥ال�������رص 
أن�صاأتها  تاأ�ص�صت �صن������ة 1922م وهي �صهرية، ا

.oامل�صت�رصقني الرو�صية oجمعية

 ال�������رص¥Vostok  o: تاأ�ص�ص������ت �صن������ة 
 oجمÎo1922م وتعن������ى بالفنون ال�رصقي������ة، وت

الرواFع من لغات ال�رص¥.

 IM: تاأ�ص�صت �صنة 
o
o املارك�ص������ي  التاري

1926م.

 اإيران: Iran تاأ�ص�صت �صنة 1927م.
skhidni svik– 

o
o ال�رصقي  العا⁄

 Bibliogra�ya  oال�رصقي������ة oاملكتب������ة 
Vostoka: تاأ�ص�صت �صنة 1932م.

  Epigra�ka  oال�رصقي������ة  oالكتاب������ات  
Vostoka: اأ�صدرتها فريا كوا ت�صكو ف�صكايا 
�صنة 1947م. وكÈى املéالت ال�رصقية اليوم: 

حولياتo املعهد ال�رصقي، وق�صايا ال�صت�رصا¥، 

ال�صوفيتي������ةo. ودوريات   oال�رصقية  o بح������ا والأ

ا÷امعات واملعاهد يف مو�صكو، وليننéراد، 

وباكو وط�صقن������د، وتفلي�ض. ثم جمالت: علم 

داب  Bال�صع������وب، وق�صايا عل������م اللغ������ات وال

جنبية، وZريها. الأ
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: ي ذة ال ضا - الأ

لقد عاود على تدري�ض العربية يف معاهد 

أ�صتاذاً �رصقياً  أربعة ع�رص ا رو�صي������ا وجامعاتها ا

أ�صهرهم: من ا

-1 1 ي���ا ال£ن£���او  ���د   o ضي��� ال

زهر  : م������ن م�رص، تعلs������م وعلم يف الأ 1 1

اإىل اأن ا�صتدعا√ القي�رص �صنة 1840م للتعليم 

ل�صن التابعة لوزارة اÿارجية،  يف مدر�صة الأ

ثم خلف �صينكوف�صك������ى على كر�صي العربية 

يف جامعة بطر�صÈج �صنة 1847 61م.

������ب يف معرفة ل�صان  oالن oح�ص������ن
: اأ o ���ار ا

 oي �صن������ة 1848 وحتفةõرص يف ليب�oالع������رب ن

ذكي������اA يف اأخب������ار بالد رو�صي������ا نo�رص �صنة  الأ

1850م.

1 عéمي  -1 Rاب���  اX��� م

متن�رص: در�������ض العربية يف معه������د الرهبان 

رثوذك�ض بقازان، ويف جامعة بطر�صÈج. الأ

ث������ار√: مفت������اoì كن������وز الق������راBن نo�رص يف 
B ا

بطر�صÈج �صن������ة 1859م والتحفةo املفيدةo يف 

أه������ل العرب نo�رص يف قازان  دب عند ا علم الأ

�صنة 1429 ه�.

م������ن   : 1  –  1 ف���ل  ن ي���  ض

اأها› لبن������ان، انتoدب للتدري�������ض يف جامعة 

بطر�صÈج حي������ثo تعلsم الرو�صي������ة، وعمل يف 

 o√ولد
وزارة اÿارجي������ة، واأ�صب رو�صياً هو واأ

.o√حفاد
واأ

�ص������الم. وامللكية يف  : الõواج يف الإ ���ار ا

�صالم، وبالفرن�صية: ال�صرية النبوية. الإ

 : 1 1  – 1 �س  ����س مر ر  o ا ال

أ�صت������اذ للعربية يف كلية  أولo ا دم�صق������ي وه������و ا

لزاريف.

: �ض ر ا ض م اأ

-1 ر  ��� في  ��� Rرو الÑ���ارو   -1

: 1

در�������ض اللغات ال�صامي������ة على جريجا�ض 

وخوول�صون م������ن جامعة بطر�صÈج، ويف عام 

ول بحث له عن  1870م نال النو• الذهبي لأ

بي القا�صم الفردو�صي، ثم  كتاب ال�صاهنامة لأ

ملاني������ا ليoتم حت�صيله على 
أ ق�صد ليبõي يف ا

فالي�رص، وملا رجع اإىل بطر�صÈج �صنة 1872م 

أ�صتاذاً للعربية فيها،  ������ني ا oنال لقب دكتور وع

ثار �صنة  Bي�صاً للق�صم ال�رصق������ي ÷معية الFور

أن�صاأ  1885م، فاأحاله������ا اإىل جمعية �رصقية، وا

لها جمل������ة الر�صاFل، وراأ�ض حتريرها، فكانت 

ني  oول جملة ا�صت�رصاقية علمية بالرو�صية، وع
اأ

1903م،  للكلية ال�رصقية �صنة 1893 عميداً 

فثقف علم������اA عديدي������ن باللغ������ات العربية 

والقوقازية  والÎكي������ة  والفار�صية  والعÈي������ة 

�صيوي  Bوالهندي������ة، وق������د اأهدى للمتح������ف ال

flطوطاته ال�رصقية ف�صنsف كرات�صكوف�صكي 

فهر�صاً لها.
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أ�صهرها:  : وافرة، منوعة، اأ�صيلة، من ا ار ا

طوط������ات العربي������ة والفار�صية  فهر�������ضo امل

أربعة جملدات،  يف بطر�ص������ريج وبولوني������ا يف ا

طوط������ات  ومبعاون������ة زامل������ان: فهر�������ضo امل

الفار�صي������ة والÎكي������ة والعربي������ة يف جامعة 

بطر�ص������Èج، ون�������رص تاري يحيى ب������ن �صعيد 

نطاكي �صنة 1883م، وتاري حبيب املنبéي  الأ

�صنة 1884م وله: درا�ص������ات حول موؤلفاتهما 

ثبات اأهميتهم������ا يف درا�صة تاري بيõنطة،  لإ

ودرا�صات عربية بÎجمة رو�صية. وقد اقتفى 

خذ عن امل�ص������ادر العربية  Bثار ف������ران يف الأ ا

للك�صف عن تاري رو�صيا وال�صالفيني، فن�رص 

مبعاونة كونيك متناً وترجمًة: »اأخبار التاجر 

ندل�صي عن  اإبراهيم بن يعق������وب الرحالة الأ

أوروب������ة الو�صطى ومدنها«، كما ترجم  بلدان ا

اإىل الرو�صي������ة جAõاً م������ن ذيل اب������ن بطريق 

يحتوي على تاري امللك با�صل البلغاري نo�رص 

يف بطر�ص������Èج �صن������ة 1883م، وو�صع مقدمًة 

للطبعة ا÷ديدة من ر�صالة ابن ف�صالن �صنة 

أ�صهم بن�صيب كبري يف درا�صة �صعر  1904م، وا

ه������م، ف�صنف كتاباً ع������ن ال�صعر  العرب ون

العربي القدË ونoقاد√، واBخر عن اأبي نوا�ض، 

و�صار يف طبع تاري ابن جرير الطÈي.

 : 1 -1  . . ل���د  بار  -

������رج من جامعة بطر�ص������Èج �صنة 1891م،  ت

�صالمي فيها  أ�صت������اذاً لتاري ال�رص¥ الإ ني ا oوع

B�صيا  �صنة 1901م فكان اأول من در�ض تاري ا

�صالمي وحقق  ني بال�������رص¥ الإ oالو�صط������ى، وع

رية ابن  امل�ص������ادر العربية املتعلقة ب������ه وبن

له������ي وال�صلطة الدينية  خلدون يف احلكم الإ

رج عليه:  �صالمية. ومم������ن ت يف الدول������ة الإ

زÁني، وياكوبوف�صكي، واأومينياكو±، فتابعوا 

ب ع�صواً يف  خطا√، ووا�صل������وا ن�صاطهo. انت

جممع العلوم الرو�ص������ي �صنة 1912م ورFي�صاً 

داFماً للéنة امل�صت�رصقني فيه، من بعد الثورة 

البل�صفية حتى وفاته.

أ�صهرها:  أربعمÄة عمل من ا :  تربو على ا ار ا

ترك�صتانo عند õ������Zو املغول لها، يف جملدين، 

ولo ن�صو�صاً م������ن امل�صادر العربية،  ي�صمo الأ

والثاين درا�ص������ات، نo�������رص يف بطر�صÈج �صنة 

 ، oي�صاً خليفة و�صلطان
1909م، ول������ه اأ 1898

أوروب������ة ورو�صيا،  o درا�ص������ة ال�رص¥ يف ا وتاري

 o �صالمي، وتاري o الإ �صالم، والعا⁄ وح�صارةo الإ

اإيران، والدوي������التo الفار�صية، وحدودo العا⁄، 

 Aلفاÿمر ثاين ا oومغول الهند، ودرا�صة عن ع

B�صيا الو�صطى. أترا ا o ا الرا�صدين، وتاري

 وم������ن اأبحاث������ه يف ن�رصة جمم������ع العلوم: 

�صالم، واأزمة يف  املرواني������ون، والهالل علمo الإ

�صالمي يف القرن العا�رص. الدين الإ

ويف تقاري������ر جممع العلوم: اب������نo املقفع، 

.oواحلنفية oةÄوال�صاب
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مويني يف  ويف ال�������رص¥ ا÷ديد: ع�رصo الأ

�صوA الكت�صافات احلديثة.

ويف ال�������رص¥: ال�صليبي������ةo، ويف احلوليات 

أبو flن������ف، ويف حوليات املعهد  ال�رصقي������ة: ا

 oن
B �صيوي: القرا Bال�رصق������ي التابع للمتح������ف ال

�صالمية، وم�صدر  والبحرo، وعلماoA النه�صة الإ

جدي������د لتاري تيمورلن������ك، معلومات عربية 

 ،
o
وزاعي �صالم: الأ عن قدماA الرو�ض، ويف الإ

�صالمية، ويف Zريها: �صفارةo روما  والعمارةo الإ

 oاإىل بغ������داد يف مطلع القرن العا�رص، والبوذية

�صالم. والإ

-1 ���س  ي نا اأ  ��� ف�ض ض را  -

: ن�ص������اأ يف فيلنو�ض عا�صم������ة ليتوانيا  1 1

أبو√ مدي������راً ملعهد املعلمني  القدÁ������ة، وكان ا

م �صبابه فيها. دخل  فيها، حيث اأم�صى مع

عدادية يف فيلن������ا �صنة 1893م،  املدر�ص������ة الإ

وقراأ يف مكتبته������ا ت�صانيف امل�صت�رصقني ول 

�صيم������ا دي �صا�صي، ثم التح������ق بق�صم اللغات 

 sن
ح�ضs باأ

ال�رصقية يف جامعة بطر�ص������Èج، فاأ

العلم ي�صتهويه، واأن ال�رص¥ ي�صحر√، فان�رص± 

اإىل لغات������ه. وكانت الكلي������ةo ال�رصقيةo بéامعة 

بطر�صÈج يف مطلع الق������رن الع�رصين مورداً 

للعلم وم�صتقراً لكبار العلماA من اأمثال فون 

روزين، وبارتول������د، وتوراييف، ومياد نيكو± 

أربع �صنوات يف  وZريهم، فاأم�صى يف الكلية ا

درا�صة الفار�صية والÎكية والعÈية واحلب�صية 

القدÁ������ة عل������ى تواريي������ف، وتاري������ ال�رص¥ 

�صالمي على بارتولد، والعربية على مياد  الإ

أ�صاتذة لبنانيني  نيكو± وروزين، وتردد على ا

هم، ف�صلo ا �������رصو±، ورز¥o ا ح�صون، 

������õ درا�صتهo يف ر�صالة  أ أنط������ون خ�صاب، وا وا

ع������ن اإدارة اÿليفة املهدي نال عليها و�صاماً 

ذهبياً، وقد تاأثر كرات�صكوف�صكي بعاملني تاأثراً 

عميقاً بعيد املدى: 

هما: ف�صيلوف�صكي الذي طبع تاري  oحد
اأ

 oداب الع������ام بطابع خا�ض، فك�صف مذهبه
Bال

ي  واه������ر املتقابلة يف التطور التاري عن ال

�صكال ال�صعرية. لالأ

والثاين: فيكتور روزين الذي توىل حترير 

ث������ار الرو�صية،  Bاحلولي������ات ال�رصقية بق�صم ال

للكلي������ة ال�رصقية،  أ�صت������اذاً وعميداً  ا وانتدب 

�صتاذ والتلميذ  رى ال�صداقة بني الأ oفتوثقت ع

ول م�صيبًة فادحًة على  حتى كانت وف������اةo الأ

الث������اين ذكرها عند ن�������رص√ ر�صالتهo التي كان 

أواA الدم�صقي. أبو الفرج الوا عنوانها: ا

أربعمÄة  : قيمة، واف������رة، تربو على ا ���ار ا

ثراً بني م�صن������ف، ومÎoجم، وبني 
أ وخم�صني ا

مف�رص، ومنقود، ور�صال������ة، باللغات الرو�صية 

ملاني������ة والعربي������ة، يف كÈى  والفرن�صي������ة والأ

املéالت، ول�صيما جملة ال�رص¥ البÎوجرادية. 

أ�صهر اأعماله درا�ص������ة يف اإدارة اÿليفة  م������ن ا

امله������دي، و�صاعريةo اأبي العتاهي������ة، واملتنبي 
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واملعري، وترجمة ر�صالة الغفران للمعري �صنة 

1910م، ثم ن�رص املÏ �صنة 1932م، ور�صالة عن 

دب العربي املعا�رص  أثر الكتاب الرو�ض يف الأ ا

�صنة 1911م و�صرية اأبى دهبل ا÷محي �صنة 

تارات من كتابات لبع�ض  1912م وترجمًة مل

تاب العرب: كقا�صم اأمني واأمني الريحاين  oالك

واليازجي، وZريه������م ترجمًة ك�صا بها املعاين 

العربي������ة �صياZ������ًة رو�صيًة راFع������ًة. وكتب يف 

تاري������ ال�صت�������رصا¥ الرو�ص������ي، وذكر باÿري 

ال�صي الطنط������اوي، وبندىل ج������وزي، ون�رص 

flطوطتني جمهولتني عن ا÷غرافيا، وعلم 

الفلك يف احلب�صة، وكتب عن اإ�صبانيا امل�صلمة 

وجنوبي جõيرة العرب، واÿلفاA العبا�صيني، 

رة  B�صي������ا الو�صطى، ون واإيران، والقوقاز، وا

ورا¥  يف و�ص������ف flطوطات ابن طيفور، والأ

لل�صو›، واحلما�صة للبحÎي، وكان اأول من 

اكت�صفه������ا يف اأوروبة، كم������ا اكت�صف flطو• 

ابن ماجد �صنة 1912م.

خبار الط������وال للدينوري  ون�������رص كتاب الأ

أواA الدم�صقي متناً  �صنة 1912م، وديوان الوا

وترجم������ة رو�صيًة مبقدمة يف مÄ������ة �صفحة، 

تار الكيب�ي يف مكتبة  وو�صف ديوان عمر امل

�صكندري������ة، وflطوط������اً جدي������داً للمéلد  الإ

اÿام�������ض من تاري اب������ن م�صكويه، واÿليل 

واللغ������ة، والتعاوي������ذ عن������د ع������رب ا÷نوب،  

وزبنõكي،  وجمموعة flطوطات من القراBن لأ

طوطات العربية من القوقاز يف الق�صم  وامل

�صيوي من متحف جممع العلوم، وflطوطاً  Bال

�صمعي،  جديداً لديوان ذي الرم������ة ب�رصì الأ

وفهر�ض flطوط������ات البارون فون روزين يف 

�صيوي ن�رص√o �صنة 1918م. وفهر�ض 
Bاملتحف ال

 o طوطات العربية التي اأهداها البطرير امل

Zريغوريو�ض الرابoع اإىل القي�رص نقول الثاين، 

�صي������وي، وفهر�ض  Bقلت اإىل املتح������ف الoث������م ن

طوط������ات الن�صارى العربي������ة يف مكتبات  مل

و  ب �صي ليننéراد، وقد جعلهo ذياًل لكتاب الأ

تاب الن�رصانية«.  oللك oالعربي������ة oطوطات »امل

 oول������ه يف تقارير جمم������ع العل������وم: »جمموعة

flطوط������ات عربية يف ق������ازان« ن�رصها �صنة 

������تo الفال�صف������ة للغ������õا› يف  o1924م، وتهاف

�صيوي ن�رصها �صن������ة 1925م، ثم  Bاملتح������ف ال

طوط������اتo العربي������ةo يف املكتب������ة العامة  امل

 oال�رصقية oطوطات ن�رصها �صنة 1926م، وامل

من جمموع������ة جريجا�ض يف مكتبة ليننéراد، 

وflط������و• جديد يف و�ص������ف رو�صيا لل�صي 

 oطوطات الطنطاوي ن�رص√o �صنة 1928م، وامل

ال�رصقيةo يف ق�رص كاترين الثانية.

ومن بحوثه بالعربية: flطو• طبي نادر 

يف رو�صيا، واملع������ريo والريحاين وليننéراد. 

ون�رص م������ع فا�صيلييف: تاري يحيى بن �صعيد 

نطاك������ي عن ثالثة flطوطات يف مكتبات  الأ

يام لطه  ليننé������راد، وترجم كليلة ودمنة، والأ
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ح�صني، وكت������ب مقدمًة لديوان ابن املعتõ مع 

ك�صا± مل�صنفاته ن�رص√o يف احلوليات ال�رصقية، 

وطبقات ابن املعتõ ن�رص√o �صنة 1926م، ون�رص 

كت������اب البديع لبن املعتõ بتحقيقه على عدة 

ن�ص وتف�صرياً وتعليقاً ومقدمًة بالفرن�صية يف 

ثمانني �صفحًة، وكتاب الق������راAة العربية يف 

ليننé������راد �صنة 1926م، وكت������اب الري لبن 

خالوية وكتاب املéال�صات لثعلب.

دب  ةo وتط������ورo الأ
أ وم������ن م�صنفات������ه: ن�صا

دبo العربي 
العربي احلديث �صنة 1922م، والأ

 o ملاني������ة �صن������ة 1934م، وتاري احلدي������ثo بالأ

الدرا�ص������ات العربية يف الحت������اد ال�صوفييتي 

ترجمهo األÈ قطان يف بغداد �صنة 1947 م.

 Ëن الكرBالقرا oهoومن خ������رية ترجماته نقل

يام  اإىل اللغ������ة الرو�صية، وا÷oAõ الثاين من الأ

لط������ه ح�صني. ومن بني flلفاته الوافرة التي 

داب  Bرصت بعد وفاته: مدخل اإىل اللغة وال�������oن

احلب�صية نo�رصت �صنة 1955م.

وعم������ل جمم������عo العل������وم ال�صوفييتي على 

ب������اتo اأبحا كرات�صكوف�صكي«  اإ�صدار »منت

يف �صتة جمل������دات �صدر منه������ا خم�صة، �صم 

طوطات العربية،  ولo درا�ص������ة امل املéل������دo الأ

 oالدرا�ص������ات بعن������وان:  ومق������الت  بحاث������اً 
واأ

العربيةo وم�صاFلo تاري ثقافة �صعوب الحتاد 

ال�صوفييت������ي، ودرا�صةo اللغ������ة العربية. وحوى 

دب العربي  املéل������دo الث������اين اأبحاث������هo يف الأ

الكال�صيك������ي، وا�صتمل املéل������دo الثالثo على 

دب العربي احلديث ومقالته  أبح������ا يف الأ ا

دبية ب������ني العرب والرو�ض،  ع������ن ال�صالت الأ

دب ا÷غرايف  وت�صمن املéلدo الرابعo تاري الأ

 oìصال� oصتاذ�
الغربي، وقد نقلهo اإىل العربية الأ

الدين عثمان ها�صم، وراجعهo امل�صت�رص¥o اإيغور 

بلياييف وهو من من�صورات ا÷امعة العربية 

1963 م، وت�صمن املéل������دo اÿام�ضo ف�صولً 

يف تاري������ الدرا�ص������ات العربي������ة يف رو�صيا، 

جانب،  ومقالتoه عن امل�صت�رصقني الرو�ض والأ

وت�صمن املéل������دo ال�صاد�ضo ترجمًة لكتاب ابن 

طوطات العربية املوجودة  املعتõ، وو�صف امل

يف مكتبات الحت������اد ال�صوفييتي. وبعد هذ√ 

خرo بÎجمة 
Bلدات ال�صتة �صدر كت������اب  اéامل

كرات�صكوف�صكي للقراBن الكرË �صنة 1964م. 

وتركõ ن�صا•o كرات�صكوف�صكي على: 

1 تاري ال�صعر العربي ونقد√ منذo اأقدم 

الع�صور اإىل اليوم.

 Aدب������ا الأ ل������دى  العرب������ي  دب  الأ  2

الن�صارى.

دب العرب������ي من������ذo ب������دA النه�صة  3 الأ

احلديثة يف القرن التا�صع ع�رص.

4 كان������ت احللق������ةo الثالث������ةo اأوىل م������ن 

تناولها من امل�صت�رصقني الرو�ض واأحد قالFل 

امل�صت�رصقني العامليني الذين عنوا بها.

5 ومن موؤلفاته اأي�صاً: جغرافيا ا÷õيرة 
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 oقدم������ني، والعرب
العربي������ة يف ت�ص������ورات الأ

 oدب
دبo العرب������ي يف اإب������داع جوركي، والأ

والأ

أولo و�صف  العرب������ي يف الق������رن الع�رصي������ن، وا

 oمريكا ا÷نوبية، وتيارات
عربي لرحلة اإىل اأ

دب  دب العرب������ي املعا�������رصةo يف م�رص، والأ الأ

العرب������ي يف �صمال الق������وزا¥، وطبعة جديدة 

ملذكرات اإبراهيم بن يعقوب عن ال�صالفيني، 

وحتلي������لo ال�صت�صه������ادات ال�صعرية يف معéم 

بي دلف  البلدان لياقوت، والر�صالةo الثانيةo لأ

يف مoعéم البلدان لياقوت، وقيمةo البريوين يف 

o العالقات  تاري ا÷غرافيا ال�رصقية، وتاري

الفة العربية يف القرن العا�رص،  التéارية لل

أ�صاليب الدواوي������ن العربية يف  و‰وذج م������ن ا

الق������رن التا�صع ع�������رص يف �صم������ا› القوزا¥، 

وجغرافيا البحار يف القرنني اÿام�ض ع�رص 

. ثم  ترا وال�صاد�������ض ع�رص عند الع������رب والأ

درا�صات عن ا÷oمح������ي، و�صالمة بن جندل، 

وذي الرمة، وال�صنف������رى، وعمر بن القميÄة، 

وكت������ابo املنازل والديار لبن منقذ، والنعمان 

ب������ن ب�صري، واأبي نوا�ض، وم�صل������م ابن الوليد، 

والأخطل، وعمر اب������ن اأبي الربيعة، وعمارة 

بن اأبي احل�صن اليمن������ى، وابن زيدون �صاعر 

أواA الدم�صقي، واملتنبي، وله  ندل�ض، وال������وا الأ

�صتاذ  أي�صاً كتابات عن ال�صي الطنطاوي الأ ا

يف جامع������ة بطر�ص������Èج، ورز¥ ا ح�ص������ون 

ناقل ق�ص�ض كريلو± اإىل العربية، و�صليمان 

o√ يف 
Bراوؤ الب�صت������اين، والدكتور طه ح�ص������ني وا

يام،  ال�صع������ر ا÷اهلي ونقاد√، ث������م ق�صته الأ

وكذل������ك درا�صتان ع������ن ال�صاعري������ن: يو�صف 

اللبناين، وfiمد مهدي ا÷واهري  Z�صوب 

العراقي.

لق������د اختلف������ت اهتمام������اتo امل�صت�رصقني 

طوط������ات العربي������ة وال������Îا  الرو�������ض بامل

 oصباب�
�صالم������ي ومهما كان������ت الأ العرب������ي الإ

م هوؤلA امل�صت�رصق������ون خدمًة جلى  sفقد ق������د

طوط������ات العربية واحل�صارة  يف درا�صة امل

�صالمية منذo القدم وحتى الع�رص  العربية الإ

احلديث.

¥µ
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ان منذ الع�صور الغابرة حتى وقتنا هذا، وقد صان منذ الع�صور الغابرة حتى وقتنا هذا، وقد صان منذ الع�صور الغابرة حتى وقتنا هذا، وقد  صن�صن� إالرحلة قدÁة عرفها الإالرحلة قدÁة عرفها الإ

فر، وتنوعت مادة الرحلة. ومع صفر، وتنوعت مادة الرحلة. ومع صفر، وتنوعت مادة الرحلة. ومع  صاF������ل ال�صاF������ل ال� اF������ل ال�صاF������ل ال�ص صاختلف������ت دوافع الرحيل، وتباينت و�صاختلف������ت دوافع الرحيل، وتباينت و�

�صية  �صية ص �صية ص صيا كانت توجهاتهم الفردية ونõعاتهم ال�صيا كانت توجهاتهم الفردية ونõعاتهم ال� أ اذلك ف������اذلك ف������اإن كتابات الرحالة، ا

وا فيه، كما ت�صف الكثري صوا فيه، كما ت�صف الكثري صوا فيه، كما ت�صف الكثري  صىل حد كبري بع�ض مالم الع�رص الذي عا�صىل حد كبري بع�ض مالم الع�رص الذي عا� ت�صور اإ

عوب التي اختلطوا صعوب التي اختلطوا صعوب التي اختلطوا  صحوال ال�صحوال ال� من عنا�رص ثقافة البلدان الت������ي ذهبوا اإليها، واأ

اهدات النادرة.صاهدات النادرة.صاهدات النادرة. صتي على ذكر العديد من احلواد وامل�صتي على ذكر العديد من احلواد وامل� ابها، وتابها، وتاأ

 وقد تنوعت مادة الرحالت من حيث الõمان واملكان، ومن حيث الو�صف 

كانها، ومنهم من صكانها، ومنهم من صكانها، ومنهم من  صقاليم وطباFع �صقاليم وطباFع � افنéد افنéد اأن من بني الرحالة من اهتم بو�صف الأ

دة. مارا العربية ا Îا والÑ الإ د ل مر Rا با  الÎا العرب  ❁❁

ò

ة ة م£را Rا ر

1  �g 1- 1  �g 1

ل R د فا ل.  R د فا  .

❁
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فراد  هب يف و�صف الع������ادات والتقاليد لصهب يف و�صف الع������ادات والتقاليد لصهب يف و�صف الع������ادات والتقاليد لأ ص�ص� أ ا

ماكن التي  ثنية يف الأ إا÷ماعات الدينية والإا÷ماعات الدينية والإ

أق������ام فيها، ومنه������م من جمع بني  أو ا زاره������ا ا

الثنني. 

ا√ اBخر  وقد يÈز عند بع�ض الرحالة ا

ثنوZرافية فتكون مادة  إZري تلك املعلومات الإZري تلك املعلومات الإ

ب≠ صب≠ صب≠  ص�ص� أ دبية مما ا رحالتهم زاخرة بالعنا�رص الأ

الصالصاًل عن كونهم يقدمون  صدباA ف�صدباA ف� عليهم �صفة الأ

ا√  اهدة علمية. وهذا اصاهدة علمية. وهذا اصاهدة علمية. وهذا ال صمادة معاينة وم�صمادة معاينة وم�

يف الكتاب������ة اأطلق عليه )اأدب الرحالت( Zري 

أم������ام رحالة من نوع  ة صة صة ا صنن������ا يف هذ√ الدرا�صنن������ا يف هذ√ الدرا� أ ا

مات صمات صمات  صخر.. رحال������ة جمع بني كل ه������ذ√ ال�صخر.. رحال������ة جمع بني كل ه������ذ√ ال� Bا

كيل اللوحات صكيل اللوحات صكيل اللوحات  صم وت�صم وت� م وت�صم وت�ص صليها ف������ن الر�صليها ف������ن الر� ا± صا± صا± اإ ص�ص� واأ

وم������ة بدقة مع مهارة يف صوم������ة بدقة مع مهارة يف صوم������ة بدقة مع مهارة يف  صالفني������ة امللونة املر�صالفني������ة امللونة املر�

ة مم������ا جعل من صة مم������ا جعل من صة مم������ا جعل من  صل������وان والري�صل������وان والري� دام الأ دام الصت دام الصت ت صا�صا�

رحلته رحلة نادرة ومن flطوطته التي كتب 

اصاصاً مما  صي�صي� أ بها هذ√ الرحل������ة flطوطة نادرة ا

ة.صة.صة. صنتوقف عند√ يف هذ√ الدرا�صنتوقف عند√ يف هذ√ الدرا� نتوقف عند√ يف هذ√ الدرا�صنتوقف عند√ يف هذ√ الدرا�ص ص�ص�

ة  ة م£را Rا ر

قام بهذ√ الرحلة وكتبه������ا ن�صوì اأفندي 

هري مبطراقي زادة الذي تويف صهري مبطراقي زادة الذي تويف صهري مبطراقي زادة الذي تويف  صالحي ال�صالحي ال� الحي ال�صالحي ال�ص صال�صال�

ر كان ب�صحبة ور كان ب�صحبة وؤر كان ب�صحبة  وديب وموديب وم � ه� ه�، وهو اأ بعد 958

ليمان صليمان صليمان  صلطان �صلطان � لطان �صلطان �ص صاحلملة الكÈى التي قادها ال�صاحلملة الكÈى التي قادها ال�

� ه������� ه������� / 1534 م لفت������  ن������ة صن������ة صن������ة 941 صالقان������وين �صالقان������وين �

الع������را¥ بدAاً من نقط������ة انطال¥ احلملة يف 

طنطينية مروراصطنطينية مروراصطنطينية مروراً بكوتاهية فقونية فوان  صالق�صالق�

������ي العثماني������ة ثم تÈي������õ فهمذان ص������ي العثماني������ة ثم تÈي������õ فهمذان ص������ي العثماني������ة ثم تÈي������õ فهمذان  صرا�صرا� يف الأ

اإىل احللة  لريين فبغ������داد و�ص������ولريين فبغ������داد و�ص������ولً ريين فبغ������داد و�ص������وصريين فبغ������داد و�ص������وص ص �ص � رص��رص��رص ������ �فق�����فق����

را�صي التي كانت  فالنéف فكربالA م������ن الأ

حتتلها الدولة ال�صفوية عهد ذا ثم العودة 

مروراً بحلب.

ة  Uضا الر

هو ن�صوì اأفندي ال�صالحي، ابن عبد ا 

قر√ كوز ال�صهري مبطراقي زادة موؤر ورحالة 

وريا�صي اأ�صله من ق�صبة )في�صكو±( يف ولية 

البو�صنة يوم كانت جAõاً من الدولة العثمانية 

وقد تقدم يف الوXاFف الع�صكرية، ومهر يف 

�صلحة ال�صاFعة  ألعاب الأ فنون الفرو�صية، ويف ا

يف ذلك الع�رص حتى اكت�صب لقبه املطراقي 

ب�صم امليم وهو ال������درع املغلف با÷لد الذي 

ألعاب  دمه الفر�صان يف قتالهم ويف ا كان ي�صت

أي�صاً، وكان ملهارته يف فنون الكتاب  امليدان ا

ي������ة وا÷غرافية  واحل�ص������اب وثقافته التاري

أثر كبري يف اختي������ار√ ليكون �صمن  الوا�صع������ة ا

احلمل������ة، فق������د �ص������م اإىل اÿدم������ة يف قلم 

الديوان الكب������ري كاتباً، و�صاح������ب ال�صلطان 

ول يف حملت������ه الع�صكرية على دولة  �صليم الأ

927 ه�،   املماليك يف م�رص وال�صام �صنة 926

كما �صاحب ال�صلط������ان �صليمان القانوين يف 

حملته الع�صكرية عل������ى الدولة ال�صفوية يف 

اإي������ران �صنة 943 ه�، وحملت������ه على البغدان 

)رومانيا(، وحملته التي انتهت بفتوì )�صقلو�ض 

أر�صتو± وبلغراد( وZريها. وا�صZÎون وا

أم������ر براعت������ه يف التاألي������ف  ه������ر اأن ا وي

والر�ص������م ق������د ا�صتهر عه������د ذا حتى كلف 

مبهمة ت�صéيل وقاFع احلم������الت الع�صكرية 
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التي �ص������ار فيها وتõيينه������ا بال�صور امللونة 

ثل امل������دن والق�صب������ات التي مر بها  التي 

أو الت������ي فتحه������ا، ويف الواقع فاإن  ا÷ي�������ض ا

مواهب ن�صوì  تنوع������ت تنوعاً مده�صاً فهو 

موؤر متق������ن، وفار�ض ماهر، وجغرايف وا�صع 

املعرفة، و�صاعر بلي≠، ومÎجم �صليع، ومهند�ض 

ع�صكري ب������ارع، وريا�صي م�صن������ف، وله يف 

م هذ√ ا÷وان������ب موؤلفات قيمة تك�صف  مع

عن اإحاطته بتل������ك املعار± والفنون على ما 

انتهت اإليه يف ع�رص√. ومن Zري املحدد تاري 

أنها جرت  وفات������ه ويذكرها حاجي خليف������ة ا

�صن������ة 940 ه� /1533م، ولي�ض ذلك ب�صحي 

فقد فر من تاأليف كتاب������ه منازل العراقني 

�صن������ة 945ه�، واأكمل ترجمته لتاري الطÈي 

بذك������ر√ احلواد عل������ى ال�صن������ني حتى �صنة 

ه امل�صمى )تواري  958ه�، وو�ص������ل يف تاري

اBل عثمان( اإىل حواد �صنة 968ه�.

ة ية الر gاأ

كتب ن�ص������وì ال�صالح������ي مطراقي زادة 

كتابه »منازل �صفر العراقني  لل�صلطان �صليم 

خ������ان« ليكون �صéاًل مف�ص������اًل لوقاFع حملة 

ال�صلط������ان �صليم������ان القانوين عل������ى الدولة 

ال�صفوي������ة خالل 940و941ه� وتتمثل اأهمية 

كتابه بعدة اأمور منها: 

أو  • و�ص������ف بتدقي������ق مده�������ض من������ازل ا
مراحل الطريق الذي �صلكته احلملة بدAاً من 

�صيوية من  Bمغادرته������ا )اإ�صكدار( يف ا÷هة ال

الق�صطنطينية وحتى و�صولها تÈيõ عا�صمة 

ال�صفوي������ني، ومنها اإىل بغداد فحلب ثم ديار 

بكر و�صولً اإىل )اإ�صكدار( ثانية. فقدم امل�رص¥ 

 Aأ�صما �صالم������ي اإبان ذلك الع�������رص، وعني ا الإ

ع�رصات الق�صبات والقرى والقالع وا÷�صور 

نهار وا÷بال والتالل وال�صحارى الواقعة  والأ

على تل������ك الط������ر¥، وحدد مواقعه������ا بدقة 

وو�صف طبيعته������ا الت�صاري�صي������ة واملناخية، 

أثبت امل�صاف������ات بينها بالفر�ص وهو وحدة  وا

الطول امل�صتعملة يف قيا�ض امل�صافات الطويلة 

 . ع�رص ذا

• يعد الكتاب وثيقة ن������ادرة ومهمة توثق 
أ�صماAها  وج������ود كثري م������ن املواق������ع وتع������ني ا

القدÁ������ة وتعر± الباحث على مالfiها كما 

ول من القرن  بدت للمارين بها يف الن�صف الأ

العا�رص للهéرة ال�صاد�ض ع�رص امليالدي وهي 

حقبة تعõ فيها امل�صادر العربية التي تبحث 

يف مثل هذ√ ال�صوؤون ويبل≠ عدد هذ√ املواقع 

نا�صول  نحو ت�صعمÄة تنت�رص عل������ى اأرا�صي الأ

واإيران والعرا¥ و�صورية. 

• �صé������ل �صه������ادة ن������ادرة لوقاFع احلرب 
Bه������ا بنف�صه، فهو  العثماني������ة ال�صفوية كما را

�صاه������د عيان �صحب ا÷ي�ض، واقÎب بحكم 

مهمته من ال�صلطان �صانع القرار، ولذا فلي�ض 

Zريباً اأن ياأتي و�صف������ه للمعار التي دارت 

يراين مفعماً  بني ال�صلطان العثماين وال�صا√ الإ

حدا الداFرة  باحليوية معÈاً ع������ن روì الأ

بدقة ملحوX������ة; عل������ى اأن املطراقي ⁄ يكن 

موؤرخ������اً fiايداً ولي�ض من املعقول اأن  نتوقع 



IOGR »bGô£e á∏MQ

1262011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

ر العثمانية  منه ذل������ك، فهو يلتõم وجهة الن

ب�صكل مطلق ومع ذل������ك فاإننا وجدنا√ يذكر 

الكثري من احلقاFق كما تتطابق مع امل�صادر 

أو يدعن������ا نت�ص������ور الوقاF������ع كما  خ������رى ا الأ

جرت فعاًل بف�صل م������ا ي�صوقه من معلومات 

تف�صيلية ومنها ت�صéيل تواري وقوعها بدقة 

را�صي التي جرت فيها..  وو�صف طبيع������ة الأ

ن������ه كان فناناً ت�صكيلياً فق������د حفل حديثه  لأ

ع������ن �صاحات القت������ال والط������ر¥ التي كانت 

ت�صلكها ا÷يو�������ض املتحاربة باأو�صا± خالبة 

عن اأ�صوات املحارب������ني وجلبة نقل املعدات 

�صنة وامتق������اع الوجو√  وملعان ال�صي������و± والأ

وت�صم الدروع بالدماA القانية وما اإىل ذلك 

م������ن اأو�صا± يكاد بها الق������ار يرى املعار 

ت�صتعيد �صورها اأمام ناXريه.

• ومم������ا يõيد م������ن اأهمي������ة الرحلة اإىل 
أي������ة رحلة اأخرى  ح������د كب������ري ل يدانيها فيه ا

أنه������ا �صمت عدداً كبرياً م������ن ال�صور امللونة  ا

الت������ي اأبدعتها ري�ص������ة املطراق������ي وفر�صاته 

ألوانه اÿالبة ر�صم فيها املدن والق�صبات  وا

ثري������ة واملمرات  واحل�ص������ون واÿراF������ب الأ

�رصح������ة واملب������اين  ا÷بلي������ة واÿان������ات والأ

تلفة والقرى وامل�صايق وامليا√ والعوار�ض  امل

تقان  الطبيعية واحليوان عل������ى نحو بال≠ الإ

ثل  حتى Áك������ن الق������ول اإن هذ√ ال�ص������ور 

وثاF������ق عالية القيمة ل Zنى عنها يف درا�صة 

بنية الرFي�صة  �صالمية والأ طيط امل������دن الإ ت

اإبان القرن العا�رص للهé������رة )ال�صاد�ض ع�رص 

ثل مرحلة  املي������الدي( وهي احلقبة الت������ي 

�صالمية  انتق������ال حقيقية م������ن الع�ص������ور الإ

الو�صطى اإىل الع�صور احلديثة. 

• اإن الر�صوم������ات الت������ي عملها مطراقي 
زادة جاAت مت�صابهة اإىل حد كبري مع الواقع 

ليه البيÄة ا÷غرافية واملناخية  با�صتثناA ما 

نا�ص������ول واإيران والعرا¥ 
نف�صه������ا يف مدن الأ

�صالمية  وحلب مما دل على وحدة العمارة الإ

أو ت�صابه خ�صاF�صها حتى ذلك الع�رص. ا

• اإن املطراقي اأو�ص الكثري من التفا�صيل 
اÿا�صة به������ذ√ املوا�صع من خالل �صور√ يف 

الوقت الذي �صكت عن و�صفها يف رحلته وقد 

أنه كان ي�صتند يف ر�صم هذ√ ال�صور على  ثبت ا

ا�ص������ة ر�صمه ملدينتي  امل�صاهدة املبا�رصة وب

بغداد واحللة. 

• ⁄ ير�صم املطراقي ب�رصاً يف رحلته عماًل 
�صالمي  املع������رو± بهذا ال�صاأن  بالتقلي������د الإ

أنواع  وبذا فقد �صاعت فر�صة التعر± على ا

زي������اA التي كانت تلب�صه������ا �صعوب املنطقة  الأ

. Bنذا ا

 Aولي������ا • اهت������م املطراق������ي مبراق������د الأ
وال�صاحل������ني ومقاماته������م الكاFنة يف طريق 

أ�صماA تلك  احلملة تÈكاً باأ�صحابها فقد �صéل ا

املراقد واملقامات بعناية �صديدة وتقديراً منه 

همية اÿا�ص������ة التي كانت حتتلها بغداد  لالأ

بو�صفه������ا ت�ص������م اأجدا الع������دد الغفري من 

ولياA وال�صاحلني، ولهذا فالرحلة قدمت  الأ

للقراA والباحثني معلومات ثمينة عن خطط 
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املدين������ة و�صواخ�صها املاثل������ة يف ذلك العهد 

ا�صة يف احللة وكربالA والنéف. وب

أنها  • ومما يõي������د هذ√ الرحل������ة اأهمية ا
ت�صمنت ن�صو�صاً كامل������ة لعدد من الر�صاFل 

املتبادل������ة ب������ني ال�صلطان �صليم������ان القانوين 

ألفا  وال�صا√ )طهما�صب( ال�صفوي وفيها من ا

الZÎيب والÎهي������ب والتلميحات ال�صيا�صية 

عم������ال الع�صكرية م������ا يك�صف  والتلوي������ بالأ

ع������ن جوانب مهمة م������ن ال�������رصاع العثماين 

ال�صف������وي عهد ذا كما من �صاأنه اأن يو�ص 

لغة اÿط������اب ال�صيا�صي والديبلوما�صي التي 

�صالمية يف  دم بني قادة الدول الإ كانت ت�صت

املنطقة. 

• الرحل������ة flطوط������ة نفي�ص������ة واأ�ص������ل 
طوطة fiف������و يف مكتب������ة ق�رص يلدز  امل

باإ�صتانبول حتت العدد 35 وعدد اأوراقها 109 

اأورا¥ وجميع �صفحاتها جمدول مباA الذهب 

ط  ويف كل �صفح������ة منها 17 �صطراً وهي ب

أ�صود عدا  ن�ص������ جيد م�صكول كتبت مب������داد ا

�صعار  حاديث النبوية والأ Bنية والأ يات القرا Bال

واحلكم املاأثورة فاإنها كتبت مبداد اأحمر.

طوط������ة اأهمي������ة م������ن النواح������ي  • للم
ي������ة والبلداني������ة والفني������ة مما يéعل  التاري

منه������ا م�ص������دراً ل ي�صتغني عن������ه باحث يف 

�صالمية احلديث واإدراكها  تاري ال�صعوب الإ

لقيمته������ا العلمية يف درا�صة اأح������وال العرا¥ 

ية  تلف������ة يف حقبة تاري خا�صة ومعامله امل

عõت فيها امل�صادر.

ة £فا م الر م

 بغدا 

يام Z������ادر �صاحب ال�صعد  »ويف ه������ذ√ الأ

وحد ذلك املكان  وراكب املéد ال�صلط������ان الأ

ام وم�صتقر  ولياA الع �صوب بغداد مق������ر الأ

نام عليه  امل�صاي������ الكرام وممدوì �صي������د الأ

ال�ص������الة وال�ص������الم مدينة اÿالف������ة ميمماً 

�صطرها وما اإن �ص������اع ذلك اÈÿ حتى هب 

فا�صل وال�صادات الكبار واأ�رصا±  العلم������اA الأ

العب������اد وامل�صاي الõهاد ل�صتقب������ال باد�صا√ 

 Ëيم والتكر العا⁄ وك�رصى الõمان باأنواع التع

يم.  عõاز والتبéيل والت�ص والإ

كذل������ك كان �ص������اأن اأها› املدين������ة الذين 

جاوؤوا كال�صيل ا÷ار± وهم Áلوؤون الطريق 

ال�صالك م�صتب�رصين مبقدمه امليمون ومقدمني 

اإليه فرو�ض احلفاوة وقد �صايرت الري ذلك 

املوقف  يف ذلك اليوم ال�صعيد ا÷ميل حني 

بداأت ته������ب على �صكل ن�صي������م عليل عندما 

 Aطلع������ت تبا�صري �صب ال�صع������ادة لتغمر اأرجا

املدينة على اإثر الكوكبة ال�صلطانية ومواكب 

الكواك������ب اÿاقاني������ة  ليتحول ذل������ك اليوم 

أنهار  فراì وتطغى ا اإىل عيد �صعيد وتع������م الأ

ال�رصور على بغداد.

ويف املحرو�صة املõبورة واملدينة امل�صهورة 

كان فار�������ض مي������دان الدين وحاك������م الõمان 

أ�صلم مفو�ض  ر�صني ق������د �صار بطري������ق ا والأ

خرة  Bرة �صهر جمادى ال������Z وم�صلم وذلك يف

م������ن �صنة اإحدى واأربعني وت�صع مÄة وبقدومه 
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ال�رصيف وح�صور√ امليم������ون �صارت عا�صمة 

اÿلفاA الرا�صدي������ن ومقر خالفة اÿواقني 

لباب وكل طابوقة  يف كل بقعة منها تاأخذ الأ

اثل جنة  فيه������ا تبهر العني وكل طبقة فيها 

املاأوى وكل قبة فيها طاقاً معلى.

Bي������ة يف الفن  وب������دت ق�صوره������ا البهية ا

وازدانت جدرانها و�صقوفها بالنقو�ض وباأبدع 

الر�ص������وم وطفحت اأطرافها باملحا�صن �صبيهة 

نواع الف�صول الراFعة واأم�صت  بكتاب جامع لأ

معامله������ا ذهبي������ة ملونة جذاب������ة �صتى وزينت 

جدرانها و�صقوفها باملقرن�صات والريازات«. 

اما ارة ا R ل ا  ما 

بالتف�صي������ل  زاد√  مطراق������ي  وي�ص������ف   

دخول ال�صلطان العثم������اين اإىل بغداد، حيث 

هب امل�صاي������ والõهاد والعلم������اA وال�صادات 

�������رصا± ملقابلت������ه وك������ذا �ص������كان املدينة  والأ

»كال�صيل ا÷ار±«. مبé������رد دخول �صليمان 

القانوين اإىل بغداد، ارتفعت اÿطبة و�رصبت 

ال�صك������ة با�صم������ه، وج������رى اإبط������ال القوانني 

أ القانوين  ال�صفوي������ة ال�صابقة كافة، ثم ب������دا

زيارة اأ�رصحة ومدافن ال�صيو والعلماA قبل 

مام احل�صني )ر�صي  اأن يتوجه لõيارة مقام الإ

ا عنه(.

£را ل ا

أوا�صط �صه������ر رم�صان املبار من  )ويف ا

 Aوال�صتهدا Èال�صنة املذكورة قام وبنية الت

�رصحة املنت�رصة يف  بõيارة �صاF������ر املراقد والأ

اد، ومنها �صدر  اأنحاA بغ������داد و�صواحل الأ

�صف������وة النبوة ومق قوان������ني الفتوة الهادي 

مام العا⁄ والنور  ، والإ
والرا�صد يو�صع بن نون)❁(

مام  احلاكم والرا�ص������ باأمر ا امل������الزم )الإ

مام جعف������ر الكاXم(، وهادي  مو�صى ب������ن الإ

الر�صاد وملهم ال�ص������داد وقبلة الõهاد وكعبة 

مام fiم������د بن عل������ي ا÷واد(،  العب������اد )الإ

مام علي  وكهف املوؤمنني وهادي امل�صلني )الإ

مني( والعا⁄ الويف والعلم  بن fiمد الهادي الأ

مام ح�صن بن علي الع�صكري(. الõكي )الإ

كما كت������ب يف رحلته ع������ن )زيارة عار± 

م  م واملفتدى املع ع مام الأ اأ�رصار القراBن الإ

م  ع مام الأ كا�ص������ف امللة املنيفة ح�������رصة الإ

 Aتهدين و�صيد الفقهاéأبو حنيفة( وقمر امل )ا

مام اأحمد بن  واملحدثني واإمام امل�صلمني )الإ

حنبل(.

رب ة و نة احل د ار  R و

)ويف مدينة احللة املحرو�صة زار ال�صلطان 

تÈ خليفة الرحمن  ������ر وZاية امل مقام املنت

fiمد املهدي �صاحب الõمان 

أر�������ض الكرب والب������الA حيث يرقد  ويف ا

ح�������رصة �صاحب القبة اÿ�������رصاA يف ا÷نة 

وخامت اÿلفاA الرا�صدي������ن عند اأهل ال�صنة 

وال�صابر عل������ى البالA واملحن������ة ال�صهيد يف 

مام املقتدى وابن املرت�صى  اأر�ض كرب������الA الإ

أب������و عبد ا احل�ص������ني، وكذلك مرقد �صيد  ا

املéتهدين و�صن������د املتعبدين علي بن ح�صني 

زين العابدين(.
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ا ال ا £Ñيعة و و وUضف ل

)وقد مك������ث ال�صلطان م������ع جند√ هنا 

 Aب نيلكوت( اأي املاBي�صمى )ا Aعند جدول ما

الالزوردي ا÷اري يف البقاع املذكورة فكان 

ر بهيéاً وراFعاً يف النفو�ض تذهب عنها  املن

الهموم وتق�صي على الغموم(.

ل  ا  ما

)ث������م انطلق من هنا نح������و منبع طنني 

طنطنة العرب وجممع اأحا�صن ممالك العرب 

املدين������ة املتينة حلب، وم������ا اأن دخل ح�رصة 

ال�صلطان ملك ال�رص¥ والغرب وفار�ض ميدان 

احل������رب وال�������رصب �صلطان �صالط������ني العا⁄ 

أبط������ال الõم������ان، دار الن�رص ونادرة  وقاهر ا

الع�رص الذي ي�صاهي طاقة املقالن�ض نطا¥ 

درب التبان ويداين قو�صه الهالل يف ا÷مال 

وريا�صه������ا �صبيه������ة بريا�ض ا÷ن������ان املõدان 

ثمار  أ�صéارها املثقلة بالأ خ�رص وا بال�صند�ض الأ

واأر�صه������ا احلافلة با÷������داول اإذ« لكم فيها 

فاكهة كثرية منها تاأكلون«. وق�صورها ‰اذج 

م������ن النعيم وريا�صها وكاأنه������ا ريا�ض ا÷نان 

 õيل للفردو�ض فدخل حلب بالعÈورونقها ج

والدولة وو�صلها بالكرم وال�صوكة.

باÿيام  املدين������ة  اأط������را±  وازدحم������ت 

بال�رصاد¥  اأنحاوؤه������ا  وازدان������ت  املن�صوب������ة، 

 Aاملرفوعة، وحتول وجه الب�صيطة اإىل ال�صما

�صنة واحل������راب، وقد عمت عدالة  بÈي������ق الأ

 Aباد�ص������ا√( الع�������رص، وخاقان الده������ر اأرجا(

أ�صعة ال�صم�ض الوجود جميعاً  اململكة ك�صمول ا

فا¥ وعنان  Bيف و�ص������ النهار لتمتل به������ا ال

ال�صم������اA فف������ي عهد جاللته اتق������دت �صموع 

ال�صعب، وا�صتنارت امل�صاعل يف عموم البالد، 

يت الرعية وعامة الÈية يف Xله امليمون  وح

من والطمÄنان متنعمني برفا√ احلال(. بالأ

عار و وUضف ل

 ر�ص������م موؤرخنا مطراقي زادة �صوراً حية 

لتحر موكب ا÷ي�ض العثماين حتت قيادة 

عيان،  �صليم������ان القانوين، وكبار قادت������ه والأ

وكتاF������ب اÿيالة، حيث خ������رج ا÷ميع من 

B�صيا ال�صغرى، مروراً ب�صيوا�ض  ا�صكدار عÈ ا

ان، حتى و�ص������ل املوكب العثماين اإىل  واأرز

تÈيõ، حي������ث اأمر ال�صلط������ان بن�صب خيمته 

أ اأمراA املناطق املéاورة يف  رجواني������ة، وبدا الأ

اإع������الن ولFهم للعثماني������ني، بعد ذلك توجه 

ا÷ي�ض العثم������اين اإىل هم������ذان وجبال قر√ 

خان الت������ي و�صفها مطراق������ي زاد√ باأنه »ل 

نف�ض، فقد كانت  Áكن اجتيازها اإل ب�صق الأ

 Aول، وكل عني ما������Z رة ت�صبه راأ�ض������ كل �ص

فيها حتاكي عني ثور«. وعلى رZم ذلك فقد 

 العثمانيون يف ت�صلقها واجتيازها.

)فتحر ا÷ي�������ض املن�صور م������ن اأفواج 

اوب������ت ميادين  اللي������و بري ا÷ه������اد، و

الوZ������ى باأمواج تقذ± احلمم م������ن اأفواهها 

�صنة تلم������ع كال�صهب يف  وبري������ق الن�صال والأ

ر�ض اإىل حديقة 
أياديه������ا حتى حتول وجه الأ ا

ر الرايات املرفرفة كما حتولت  عامرة مبن
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ى بال�صو ملا  ا÷بال والتالل اإىل حقول مالأ

�صنة واحلراب(. زخرت بالأ

ضعر  �ض ة  ة م£را Rا د  ر ا

ضية:  ضا ي اأ اأرب 

يف  ت������Èز  ���ة  ر ل ي���ة  الع ���ة  ي ال  -1

ية  الكث������ري من املعار± ا÷غرافي������ة والتاري

والجتماعية والقت�صادية وZريها مما دونه 

املطراقي من خالل ات�صاله املبا�رص بالطبيعة 

وبالنا�ض وباحلياة، وو�صفه املمالك والبلدان 

قاليم وامل������دن وامل�صالك التي  �صقاع والأ والأ

مر بها موكب الفت بقيادة �صليمان القانوين 

والتي بلغت حوا›  206 مواقع �صواA اأكانت 

أو نهراً، اأو بحرية،  قلعة، اأو مدينة، اأو جباًل، ا

�رصحة واملقامات وو�صفها،  عدا عن ذكر√ لالأ

كما حتد عن املنا والطبيعة وعن Xاهرة 

توزع ال�صكان مما يعتÈ من �صميم الدرا�صات 

ا÷غرافية، كما قام بذكر امل�صافات التي كان 

يعمل بها بني املناطق، واأحوال الطق�ض، كما 

عن������ي بنقل �ص������ور حية و�صادق������ة عن املدن 

�صالمية وعن عادات ال�صكان  واملéتمعات الإ

مهم الجتماعية  وتقاليدهم واحتفالتهم ون

كما قدم �ص������وراً حية عن املعار واحلروب 

الت������ي خا�صه������ا ال�صلطان �صليم������ان القانوين 

والنت�ص������ارات التي حققه������ا وكانت ت�صدر 

عنه بعاطف������ة قوية جيا�صة نح������و ما ي�صف 

أكانت ه������ذ√ العاطف������ة مبعثها احلب  �ص������واA ا

هر هذا  أم البغ�ض والكراهية وي عéاب ا والإ

التل������ون العاطفي نحو امل������دن التي ا�صÎدها 

ال�صلط������ان �صليمان م������ن ال�صفويني ويتطابق 

هنا موقف هذا الرحالة مع موقف الرحالة 

ابن جبري الذي قام بالرحلة يف القرن ال�صاد�ض 

يوبي  الهéري زمن القاFد �ص������الì الدين الأ

وزمن احلروب ال�صليبية 

ية واحلربية: ار ة ال ي - ال

 فمطراق������ي زادة راف������ق ال�صلطان �صليم 

ول يف حملته عل������ى ال�صام وم�رص 926 –  الأ
927ه�/ 1516 – 1517م، كما رافق ال�صلطان 
�صليمان القانوين يف حمالت������ه على العرا¥،   

943ه�/ 1536م. وعر± عنه ت�صéيل وقاFع 

احلمالت الع�صكرية التي �صار فيها ب�صفته 

موؤرخاً عثمانياً »ر�صمياً«.  كما وثق ل�صتقبال 

أر�صلها  الر�صل وتكرÁه������م والر�صاFل الت������ي ا

�صليمان القان������وين، فبعد عودة ال�صلطان اإىل 

بغ������داد ا�صتقبل ر�صل fiم������د با�صا اأمري ديار 

بكر الذي������ن اأفادوا باأن ال�ص������ا√ ال�صفوي قد 

�صن هéومه على تÈيõ و�صلطانية وهمذان. 

ه ا÷ي�ض العثماين ملحاربته بالقرب من  فا

كن من القب�ض على اأمريها  أربي������ل، حيث  ا

اأرد�صري الذي كان موالي������اً لل�صا√ طهما�صب. 

أر�صل ال�صلطان العثم������اين لل�صا√ ر�صالة  كم������ا ا

أقاليمه  ا �صمنها التهدي������د لال�صتيالA عل������ى 

أر�صل اإىل  و�صمها لدول������ة العثمانيني. كم������ا ا

�صليم������ان با�صا وا› م�������رص، الذي خرج بعد√ 

اBل± من املحارب������ني لالن�صمام اإىل �صليمان 

القانوين يف العرا¥.

بية حيث مت عر�ض املادة  ���ة الأ ي - ال
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دب وارتقى اإىل 
باأ�صل������وب ارتفع اإىل ع������ا⁄ الأ

م�صت������وى اÿيال الفني وال������ذي اعتمد على 

ال�������رصد امل�صو¥ مبا يقدمه م������ن متعة ذهنية 

أنه كان  راً لغن������ى مو�صوعاته; Zري ا كÈى ن

يعتم������د على التõوي������ق يف العبارة ف�صاًل عن 

أنه اعتمد  التعبري ال�صهل املوؤدي للغر�ض، كما ا

بيات  ال�صéع اأحياناً، كما اأورد العديد من الأ

طوطة  ال�صعرية من �صعر√، حيث ورد يف امل

26 بيت������اً من ال�صعر، بحيث جاA الن�ض ملوناً 

تكم������ن فيه املتع������ة كما تكمن في������ه الفاFدة. 

فهو يق������دم مادة د�صمة متعددة ا÷وانب مبا 

أ�صلوبه  نه يéمع يف  ا فيها م������ن علم واأدب ولأ

دبي������ة ومو�صوعاتها كلها  أ�صالي������ب الفنون الأ ا

�صع  أو اأن ي من Zري اأن ت�صبطه معايريها، ا

ملقايي�صها. 

ية: ي ض ة الفنية ال ي - ال

 وهي وجود 130 لوحة فنية من ر�صومات 

املطراقي وبقيا�صات flتلفة منها 3 لوحات 

فقط ر�صمت ب�صكل م�صتطيل اأفقي والباقي 

ر�������ض وهي  عم������ودي فر�صته������ا طبيع������ة الأ

أنها flطوطة  ل������وان وقيمتها تكم������ن يف ا بالأ

نادرة يف الر�صومات واللوحات الفنية والتي 

دم  ⁄ ي�صبق لرحالة اأن قام مبثل ذلك وا�صت

ري�صته بدقة وحرفية عالية يف ر�صم املعار 

وا�صطفا± ا÷ند، وب������رع يف ر�صم الطبيعة 

أنهارها كدجلة والفرات  بéبالها و�صéرها وا

�رصحة وكلها من خالل  واملدن واملقامات والأ

امل�صاهدة املبا�رصة، وباألوان زاهية م�رصقة.

ة: ا ا

حاول������ت ه������ذ√ الدرا�ص������ة الÎكي������õ على 

ية  رحل������ة املطراقي وبيان اأهميته������ا التاري

دبية، كما حاولت  وا÷غرافية والفني������ة والأ

ال�ض اأهم القي������م التي ت�صمنتها هذ√  ا�صت

الرحلة م������ع اإلقاA ال�صوA عل������ى موؤلفها، و⁄ 

أية رحلة عربية  حتاول الدرا�صة التطر¥ اإىل ا

مماثلة اأو عقد مقارنة بينها وبني الرحالت 

العربي������ة الكثرية واملتنوع������ة للرحالة العرب 

ي  وZناه������ا يف fiتواه������ا العلم������ي والتاري

دب������ي فهذا يحت������اج اإىل درا�ص������ة خا�صة 
والأ

وبحث م�صتقل ل يت�صع املéال هنا لذكر√ مع 

اأهميته. 

ولع������ل عب������ارة» الرحلة ع������ني ا÷غرافيا 

�صت������اذ  املب�������رصة«، وه������ي عن������وان كت������اب لأ

ا÷غرافيا �ص������الì ال�صامي هي العبارة التي 

ختم به������ا هذا البحث فقد  أراه������ا منا�صبة لأ ا

ر�صم املطراقي بالكلمة والري�صة رحلته وكان 

اأميناً يف ما و�صف وما ر�صم، ول اأجد كذلك 

عبارة حتدث������ت عن الرحلة كم������ا قال عنها 

أبو احل�صن امل�صع������ودي: »لي�ض من لõم جهة  ا

خبار من  وطن������ه، وقنع مبا ‰ى اإلي������ه من الأ

قطار،  اإقليم������ه كمن ق�صم عمر√ على قطع الأ

راج  �صفار، وا�صت أيامه تقاذ± الأ ووزع ب������ني ا

كل دقي������ق من معدنه، واإث������ارة كل نفي�ض من 

مكمنه.«وهذا ما قام به مطراقي زادة«.



IOGR »bGô£e á∏MQ

1322011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

)❁)  م��ا زال ه��ذا القرب �ساخ�ساً حتى اليوم ويقع يف مقربة اجلنيد باجلانب الغربي وبالطبع فاإنه لي�ص قرب يو�سع بن نون الواردة 

اأخب��اره يف �سف��ر خا�ص با�سمه من اأ�سفار التوراة فاإنه دفن يف فل�سط��ن حتديداً مبوجب ن�ص التوراة نف�سها وقبل بناء بغداد 

�سار اإليه هو رحالتنا املطراقي
بعدة قرون  ومل ت�سلنا اإ�سارة تدل على وجوده يف الع�سر العبا�سي وما بعده واأول من اأ

قاليم، �سم�ص الدين اأبو عبد اهلل املقد�سي، بريوت مكتبة خياط - اأح�سن التقا�سيم يف معرفة الأ

- اأدب الرحالت، ح�سن حممد فهيم، وزارة الثقافة ال�سورية، عامل املعرفة، 1989.

ندل�ص للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، 1983. - اأدب الرحلة عند العرب، د.ح�سني حممود ح�سن، دار الأ

�سكندرية، 1979. �سالم والفكر اجلغرايف العربي، �سالح الدين ال�سامي، الإ - الإ

- اأعالم اجلغرافين العرب، عبد الرحمن حميدة، دار الفكر، دم�سق، 1984.

ر�ساد القومي، 1958.  بريز يف تلخي�ص باريز، رفاعة رافع الطهطاوي، وزارة الثقافة والإ - تخلي�ص الإ

�سالمي، حممد حممود حممدين، دار العلوم للطباعة والن�سر، الريا�ص. - الرتاث اجلغرايف الإ

- جورج غريب، اأدب الرحالت، تاريخه واأعالمه، دار الثقافة، بريوت، 1966.

براهيم عبد ال�ستار، املكتب التجارِي للطباعة والن�سر، بريوت، 1959. - رمال العرب، ولفريد ثي�سيجر، تعريب جندة هاجر الإ

- مقال جملة عامل الفكر، املجلد ال�ساد�ص ع�سر، العدد الثالث، الكويت، 1985.  

امل�صادر و املراجع
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 Aصعه مع كبار ال�صعرا Aصعه مع كبار ال�صعرا Aعه مع كبار ال�صعرا ص������ي ت�ص������ي ت� ������ي ت�ص������ي ت�ص صدب الفار�صدب الفار� يحتل اÿي������ام مرتبة رفيعة يف ال اÿي������ام مرتبة رفيعة يف ال اÿي������ام مرتبة رفيعة يف الأ

ع������دي، جالل الدين الرومي، وZريهم. ⁄ صع������دي، جالل الدين الرومي، وZريهم. ⁄ صع������دي، جالل الدين الرومي، وZريهم. ⁄  � ،ßصي، حاف� ،ßصي، حاف ي، حافß، �صي، حافß، �ص صمثال: فردو�صمثال: فردو� أ الفر�������ض ا

وفاصوفاصوفاً، عا⁄ فلك، عا⁄ فلك، طبيباً، وفقيهاً ص، فيل�ص، فيل� ب بل حكيماصب بل حكيماصب بل حكيماً ار العا⁄ فح� ار العا⁄ فح�صن صن أ يكن  fiط ا

أو  ر اإليه كعا⁄ فلك ا ر oن ر oن ر  ين ر  ين ن ليامنا ه������ذ√ ليامنا ه������ذ√ ل معروف������اً. اأما يف الوقت احلا�رص ويف اأ

ري√. ري√.صي بل ك�صاعر قل ن ري√.صي بل ك�صاعر قل ن ي بل ك�صاعر قل ن صريا�صريا�

ة. ر ض مÎ م  ❁❁

ò

يا يا ا ربا

Uعا ب العرب ا   الأ

نع ا ب رنع ا ب ر

ا  ض ا ار  ض ا ضار  ض ا ضار  ض ار  ة: ب ضر ة: ب ضر
❁❁

❁
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Áان،  إ��ني معا�رصيه بالتقوى والإ��ني معا�رصيه بالتقوى والإ ��ني معا�رصيه بالتقوى وال���ني معا�رصيه بالتقوى وال� �هر ب����هر ب��� oهر ب���ا�صتهر ب���ا�صت

������اص������اص������اً ملحداً،  � �صن �ص صن �ص Bبينما يع������دبينما يع������د√ البع�ض ال

ق������اصق������اصق������اً، وماجن������اً. وعل������ى الرZ������م م������ن اأن  صفا�صفا�

لهم لهم ل يعتÈون������ه �صاعراً من  هم صهم ص صنف�صنف� أ ��ني ���ني ���ني ا �يراني����يراني��� الإ

اصاصاً العرب  صي�صي� أ وروبي������ون وا ول; فالأ الط������راز الأ

ل �صعراA صل �صعراA صل �صعراA اإيران. صف�صف� رونه كواحد من طرونه كواحد من طرونه كواحد من اأ طصطص صي�صي�

بداأت �صهرة اÿي������ام مع ترجمة ال�صاعر 

نكلي������õي »فيتõ جرالد«  لرباعيات اÿيام  الإ

لنكليõية.وقد لنكليõية.وقد لقت هذ√ الÎجمة  إىل اللغة الإىل اللغة الإ اإ

تناد صتناد صتناد اإىل  ص�ص� رواجاً، ليتم ترجمة الرباعيات بال

خرى ومنها اللغة  إهذ√ الÎجمة اإىل اللغات الأ إهذ√ الÎجمة 

العربية.

ف صف صف  ص فيتõ جرال������د ترجمته يف  منت�ص فيتõ جرال������د ترجمته يف  منت� رصن�رصن�رص

ل، وقد ل، وقد لقت هذ√ الÎجمة  رصع ع�رصع ع�رص ع ع�صع ع�ص صالقرن التا�صالقرن التا�

�بو√ ب�بو√ ب� بو√ ب مثيل له يف الغرب حتى  لقبو√ ب مثيل له يف الغرب حتى  لق ل انت�ص������اراً

)1(
»خيام الغرب«.

اصاصاً وfiوراً للتحقيقات  صا�صا� ا�صا�ص ص�ص� أ ااته  ااته  ا كانت رباعياته  كانت رباعياته  كانت رباعي

تبت بعد ليف������ات الت������ي كتبت بعد ليف������ات الت������ي كoتبت بعد  ا������ات والتا������ات والتاأ ������ات والتص������ات والتص صوالدرا�صوالدرا�

اً.كما اهت������م.كما اهت������م عدد كبري  اÿي������ام �صع������راً ون

نيم������ن الغربينيم������ن الغربيني بقراAة وحتلي������ل وترجمة هذ√ 

وروبية. وقد بل≠  إالرباعي������ات اإىل اللغ������ات الأ إالرباعي������ات 

عدد الرباعيات الت������ي ترجمها فيتõ جرالد 

تطع ترجمته صتطع ترجمته صتطع ترجمته اأن  ص رباعية، ولك������ن ⁄ ت�ص رباعية، ولك������ن ⁄ ت� نيبعنيبعني بعصبعص ص�ص�

ل )ترجمته ⁄ صل )ترجمته ⁄ صل )ترجمته ⁄  ص�ص� موناصموناصموناً مطابق������اً لالأ صم م�صم م� تقد

ه  ملõماصه  ملõماصه  ملõماً صنه ⁄ يعتÈ نف�صنه ⁄ يعتÈ نف� اماً( لأ تكن دقيقة 

ها واملعاين املوجودة يف صها واملعاين املوجودة يف صها واملعاين املوجودة يف  صلف������ا نف�صلف������ا نف� اباباإيراد الأ

لفا  الرباعي������ات بل Z������ري وبدل بع�������ض الأ

واملعاين وق������ام باإخراج الرباعيات على �صكل 

)2(
رباعيات اإنكليõية.

قال م�صعود ف������رزاد حول هذ√ الÎجمة: 

وم������ة �صعرية  »هذ√ التحف������ة عبارة عن من

موؤلفة م������ن 101 قطعة �صعري������ة )بند( وكل  

أربع������ة م�صاريع مبا  قطع������ة منها موؤلفة من ا

)3(
ي�صبه الرباعيات الفار�صية...«.

�صا�صي  مر الأ Bخ������ر: »الأ ويقول يف مكان ا

 ìجرالد اأن الطر õالذي يع������ود اإىل عمل فيت

ومة من اإبداع فيتõ نف�صه  النقدي لهذ√ املن

و⁄ يعمل مطلقاً ك������ي يÎجم رباعية برباعية 

ومة ت�رصì ال�صرية  ب������ل كان همه اأن يقدم من

اليومية لعمر اÿيام وتت�صمن تعريف �صامل 

)4(
فكار√ وحالته«. وجامع لأ

�ص������ارة اإليه  ب الإ خ������ر الذي 
Bمر ال الأ

�صا�صي، هو  قب������ل البدA مبو�صوع البح������ث الأ

ر بني  الخت������ال± ال�صديد يف وجه������ات الن

النق������اد واملفكرين فيما يتعل������ق بعدد واأ�صل 

رباعيات اÿي������ام نف�صها، لدرجة ي�صل فيها 

هذا الخت������ال± ال�صديد لن�ص������ف رباعيات 

�صا�ض وردها. اÿيام كلها من الأ

ي�ض رباعي������ات اÿيام  اإن عملي������ة ت�ص

خرى التي  �صعار الأ ييõها عن الأ �صلية و الأ

أo�صيفت لحقاً اإليها م�صاألة لي�صت بالي�صرية،  ا

دباA واملحققون �صنوات. ومع  ان�صغل فيها الأ
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أنهم عملوا بéهد ون�صا• وعÈ طر¥ flتلفة  ا

ن ⁄ يتو�صلوا  Bم������ر ولكن حتى ال حلل هذا الأ

اإىل نتاF������ مقنعة وعلمية لتبقى امل�صاألة دون 

حل.

رة  ألقى ن ول الذي ا �ض الأ رمبا كان ال�ص

عميق������ة ودقيقة وعملي������ة اإىل هذ√ الÎجمة 

ه������و الÈوف�ص������ور »�صوكوف�صك������ي« امل�صت�رص¥ 

الرو�صي;ال������ذي ن�رص يف ع������ام 1898م مقالة 

يام« يف ذكرى  بعنوان »الرباعيات املن�صوبة لل

ر√  تكرË  الÈوف�ص������ور »بارون وروزن«. وبن

يبدو اإىل درجة بعيدة اأن كل الرباعيات التي 

نo�صبت اإىل اÿي������ام ومت ت�صéيلها با�صمه اإذا 

تلفة والبعيدة  ر اإىل امليول الفكرية امل oما ن

الت������ي تo�صاهد وت�صت�صف منه������ا; لي�صت عمل 

�ض واحد واإنتاج عقل اإن�صاين واحد. �ص

�صوكوف�صك������ي اأح�ص������ى 82 رباعية حتت 

عن������وان الرباعيات املن�صوبة والتي يف الوقت 

الذي ن�صب������ت فيه اإىل اÿيام ه������ي م�صéلة 

)5(
باأ�صماA 39 �صاعراً اBخر.

ر اإىل  ي�������ض الرباعي������ات بالن كان ت�ص

Xاهرها ه������و الطريقة التي اتبعتها املحققة 

أ�صعار  الدا‰اركي������ة »كري�صÏ �ص������ن« لك�صف ا

اÿيام.افÎ�صت هذ√ املحققة اأن الرباعيات 

يام، ولكنها  الت������ي حتوي ا�صم اÿيام هي لل

نف�صه������ا ⁄ تك������ن مطمÄنة اإىل ه������ذ√ الطريقة 

)6(
واإمكانية العتماد عليها.

تقول كري�صÏ �صن يف مكان اBخر:

أ�ص�������ض لفن �صعري  »ب������داأ اÿيام عماًل وا

ثم جاA بعد√ من تاب������ع العمل واأكمله، وعند 

البحث والتدقيق يف الرباعيات املن�صوبة اإىل 

ل�ض النتيéة التالية:  اÿيام Áكن اأن ن�صت

اأن الرباعي������ات ذات الطاب������ع ال�صويف وتلك 

التي ت�ص������م جانب������اً õZلي������اً ورومان�صياً هي 

 )7(
يام«. رباعيات مo�صافة ولي�صت لل

وكم������ا �صن�ص������ري لحق������اً ق������ام ع������دد من 

املÎجمني بنقل وترجمة رباعيات اÿيام من 

دون البحث والتدقيق يف اأ�صل وانت�صاب تلك 

الرباعيات اإىل اÿيام.

�ص������ارة اأن »كري�صÏ �صن« نف�صها  در الإ

عدت هذا املعيار Zري مقبول وتقول: »اأZلب 

ي������ام وقد قام  تل������ك الرباعيات لي�ص������ت لل

الن�صا الذي������ن كانت لديهم رZبة يف اإ�صافة 

م  على يف ن ا�ص������م اÿيام الذي كان املثل الأ

الرباعيات على جمموعاتهم وكتبهم على كل 

)8(
يديهم ومن اأي مكان«. رباعية و�صلت لأ

ملاين  يف �صن������ة 1952م ن�������رص املحق������ق الأ

ة من الن�ص الفار�صية  »فريدر  روزن« ن�ص

الت������ي تع������ود ل�صن������ة 1321م، ت�صمنت 329 

ة ذكر  رباعية. ويف مقدمته على تلك الن�ص

نتيéة بحثه وحتقيقه حول اÿيام ورباعياته. 

يام  �رصع بدرا�ص������ة الرباعي������ات املن�صوبة لل

وو�صل اإىل النتيé������ة التالية: اإن ن�صبة بع�ض 
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الرباعيات اإىل اÿيام وباقي ال�صعراA لي�صت 

بال�رصورة مبعن������ى اأن اÿيام  لي�ض �صاحب 

ه������ذ√ الرباعي������ات. اأما الرباعي������ات املوؤلفة 

من 12 ثناFية والت������ي كانت كري�صÏ �صن قد 

   
)9(
ذكرتها، رف�صها روزن و⁄ يقبل بها.

دب������اA بو�صع  بعد ذلك ق������ام عدد من الأ

رباعيات اÿيام  مو�ص������ع البحث والدرا�صة 

والتحقي������ق م������ن جان������ب املحت������وى، املعنى 

�صلوب، وبقول ح�صن دان�صفر كان �صاد¥  والأ

أ�صعار عن  �ض قام باختيار ا هداي������ت اأول �ص

ف������كار الفل�صفية  أ�صل������وب الكالم والأ ا طريق 

يام. فف������ي املéموعة الت������ي نo�رصت عام  لل

1934م، جع������ل �صاد¥ هدايت خ�صاF�ض 14 

رباعية من رباعيات اÿيام املعتÈة واملوثقة 

أ�صعار√  معياراً لتقيي������م باقي اأعمال اÿيام وا

ل�ض119 رباعية   وبناA على هذا العمل ا�صت

 )10(
اأ�صلية وقدمها يف هذ√ املéموعة.

  يقول �ص������اد¥ هدايت نف�صه يف الكتاب 

ال������ذي جمع في������ه رباعي������ات اÿي������ام: »كل 

رباعي������ات اÿيام تقريب������اً تتاألف من �رصاع 

ن اإذا 
Bتلف������ة، وال فكار امل تناق�ص������ات من الأ

قمنا بتقليب واحدة من ن�ص هذ√ الرباعيات 

وقراAته������ا بق�صد املطالعة فقط; �صت�صادفنا 

أف������كار مت�صادة، وم�صام������ني flتلفة،  فيها ا

أنه لو كان  وموا�صيع قدÁة وجديدة;بحيث ا

�������ض وله من العمر مÄة عام وكان  هنا �ص

Z������ري يوماً دينه و�صلوكه وعقيدته مرتني فلن 

فكار. هل   يكون قادراً على قول مثل هذ√ الأ

�ض قطع كل هذ√  Áكن اأن يكون هنالك �ص

تلفة ويف النهاية يكون  املراحل واحلالت امل

)11(
.» أي�صاً فيل�صوفاً وريا�صياً ا

اأما يف الع������ا⁄ العربي يف الواقع اإن اللغة 

العربية قد تعرفت على رباعيات اÿيام منذ 

بداية القرن الع�رصين لتتبلور نه�صة الÎجمة  

الوا�صعة لهذ√ الرباعيات بعد ذلك  بحيث اأن 

الدكتور »ح�ص������ني بكار« يف كتابه »الÎجمات 

العربية لرباعيات اÿيام   حتى عام 1987م« 

قد ذكر حوا› 56 ترجمة لرباعيات اÿيام  

مة على ال�صكل التا›: sق�ص oم

 عدد الÎجمات ال�صعرية  33ترجمة.

اً 16ترجمة.  عدد الÎجمات ن

 عدد الÎجمات كلها 56ترجمة.

 ع������دد الرباعي������ات املÎoجم������ة 4205 

رباعية.

وذoكر اأن عدد املÎجمني لهذ√ الرباعيات 

�صاً. 52 �ص

ح�صاA اإىل اأي حد ت�صتطيع  هر هذا الإ oي

دب  ترجمة رباعيات اÿي������ام اأن توؤثر يف الأ

العرب������ي املعا�������رص. لي�صل ه������ذا التاأثري اإىل 

درجة يقول فيها الدكتور fiمد �صعيد جمال 

الدين: »كانت ه������ذ√ الÎجمات �صبباً ÿروج 

ري له������ا وباأبعاد flتلفة  أدبية ل ن Xاه������رة ا



öUÉ©ŸG »Hô©dG ÜO
q
»Hô©dG ÜO
q

C’G ‘ ΩÉ«ÿG تÉ’G ‘ ΩÉ«ÿG تÉ’G ‘ ΩÉq«ÿG تÉq’G ‘ ΩÉq’G ‘ ΩÉ«ÿG تÉ’G ‘ ΩÉq’G ‘ ΩÉ q«ÿG تÉq«ÿG تÉ«YÉHQ«ÿG تÉ«YÉHQ«ÿG تÉq«YÉHQq«ÿG تÉq«ÿG تÉ«YÉHQ«ÿG تÉq«ÿG تÉ

137 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

اه������رة اÿيامية يف  ن�صتطي������ع ت�صميته������ا ال

)12(
دب العربي املعا�رص«. الأ

م  م������ع انت�ص������ار وازدياد الÎجم������ات، ن

أ�صعاراً مقلدين فيها رباعيات  ال�صعراA العرب ا

أ�صهرهم ال�صاعر العراقي  اÿيام  نذكر من ا

جميل �صدقي الõهاوي و�صاعر املهéر اإيليا 

أبو ما�صي. ا

دب العربي  رفت رباعيات اÿيام يف الأ oع

املعا�������رص عن طريق الÎجمات Zري املبا�رصة، 

أقب������ل املÎجمون  و⁄ Á������ر وقت طويل حتى ا

�صل  ثر بالرجوع اإىل الأً
على ترجمة ه������ذا الأ

الفار�صي للرباعيات.

ر حول  هنا اخت������ال± يف وجهات الن

اأول ترجم������ة عربية لرباعيات اÿيام، ويرى 

دب������اA اأن »بديع الب�صت������اين« هو اأول  أك������ الأ ا

مÎجم عربي لرباعيات اÿيام، بحيث يقول 

:ßالدكتور عبد احلفي

»ترجم������ة الب�صت������اين ال�صعري������ة يف عام 

1912م اأول ترجم������ة عربية لهذ√ الرباعيات 

 õجمة فيتÎوهي يف الواقع �صدى وانعكا�ض ل

)13(
جرالد«.

ولكن براأي الدكتور يو�صف ح�صني البكار 

اأول مÎج������م لرباعيات اÿي������ام اإىل العربية 

ديب  ⁄ يك������ن Zري »اأحمد حاف������ß عو�ض« الأ

ب 90 رباعية وكتبها  وال�صحفي، الذي انت

مÎجم������ًة عل������ى �ص������كل مقالة حت������ت عنوان 

»�صع������راA الفر�������ض: عمر اÿي������ام« لتoن�رص يف 

)14(
»املéلة امل�رصية« عام 1901م.

بع������د حافß عو�ض جاA »عي�صى ا�صكندر 

املعل������و±«. ال������ذي ترجم ع������ام 1904م �صت 

نكليõية بقالب �صعري،  رباعيات من اللغة الإ

ويف ع������ام 1910م نo�������رصت يف مقال������ة حتت 

عنوان »عمر اÿي������ام: ماعرفه العرب عنه« 

يف جملة »الهالل«.

������ر ح�ص������ني ب������كار كان املعلو± يف  وبن

�ض نق������ل الرباعيات اإىل  احلقيق������ة اأول �ص

)15(
العربية يف قالب �صعري.

������ر اإىل اأن ع������دد املÎجم������ني لهذ√  بالن

حاط������ة   الرباعي������ات كان كب������رياً ج������داً، والإ

أم������ر �صع������ب يف ه������ذا البحث  فيه������ا كله������ا ا

أ�صهر  أربع������ة من ا ت�رص;نكتف������ي بدرا�صة ا oامل

 Ëمكان على تقد املÎجمني ونعمل ق������در الإ

‰������اذج من ه������ذ√ الÎجم������ات م������ع التحليل 

والبحث واملقاي�صة بني هذ√ الÎجمات.

دب العرب������ي اأول مرة  كم������ا ذoكر ف������اإن الأ

تعر± فيها عل������ى الرباعيات كان عن طريق 

الÎجمات Zري املبا�رصة  ومن جملتها الÎجمة 

نكليõية، ولهذا �صتكون البداية مع  من اللغة الإ

أ�صهر املÎجمني  البحث والدرا�صة لثنني من ا

ب�صكل Zري مبا�رص وهم بديع الب�صتاين وfiمد 

ال�صباعي، ويف النهاية ن�صع الÎجمة املبا�رصة 

حم������د رام������ي واأحم������د ال�������رصا± مو�صع  لأ

الدرا�صة والتحقيق والبحث.
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ة: Ñا ا  ا Îال

أك  1 ترجم������ة بديع الب�صت������اين: يرى ا

دب������اA والنقاد الع������رب اأن ترجمته وب�صكل  الأ

أه������م ترجمة عربية لهذ√ الرباعيات. مطلق ا

عمل الب�صتاين يف احلقيقة عبارة عن ترجمة 

أثر ترجمة  �صعرية يoلحß فيها وب�صكل وا�ص ا

فيت������õ جرالد ال�صعرية.وقد �������رصì الب�صتاين 

نف�ص������ه اأن ترجمته اإ�صاف������ًة ل�صتفادتها من 

ترجمة فيتõ جرال������د ال�صعرية قد ا�صتفادت 

نكليõية  من عدد م������ن الÎجمات باللغ������ة الإ

�صل  والفرن�صية و�صبب عدم اعتماد√ على الأ

أنه ليع������ر± اأن ي�رصì حتى حر±  الفار�صي ا

واحد من اللغ������ة الفار�صي������ة. نالت ترجمته 

ث������ر الوا�ص لÎجمة  اأهمي������ة كبرية ب�صبب الأ

فيتõ جرال������د ال�صعرية فيها;لذلك وكما ذoكر 

)16(
فهي تoعد اأهم ترجمة لرباعيات اÿيام.

ن رباعي������ات الب�صت������اين ق������د تoرجمت  ولأ

أ�صلوبه  من عمل فيت������õ جرالد وا�صتندت اإىل ا

�صلي  فق������د خرجت عن ال�ص������كل والقالب الأ

للرباعيات. ون�صري هن������ا اإىل اأهم خ�صاF�ض 

هذ√ الÎجمة:

 ⁄ يلت������õم يف ترجمت������ه ب�ص������كل وقالب 

الرباعي������ات بل نقلها يف قال������ب ال�صباعيات  

والبحر اÿفيف:

£ا o ال�ض را مرب � ب

ل با ماأو الرا والغ

ا ا وال� ومرا ال�

ر oضيد واأU ي ال�ضيا وا

د £ا ل  o س  وم العر

ا o را س ف رo ال ب

اب. ا اأ ا  ا

ه������ذ√ ال�صباعي������ة هي ترجم������ة الرباعية 

التالية:

رف ا  راو  را  �  ب ا 

رف ر وروب ارا  اg ب 

ر  g رف ر م  را    ب

. رف را  ر ب ن  ر    بن

 ⁄ يتقي������د بÎتي������ب فيت������õ جرالد، ومع 

ح������ذ± بع�ض الرباعيات قام بتقدË وتاأخري 

)17(
الرباعيات.

اقتدى الب�صتاين باأ�صل������وب فيتõ ولكنه ⁄ 

يقتنع هو نف�صه بهذا القتداA بل اإ�صافًة على 

ترجمته التي ن�رصها حتت عنوان »رباعيات 

اÿيام امل�ص������ورة« اأ�صا± لوحات ور�صومات 

خيالية ت�صور اÿي������ام وهو يحت�صي اÿمر 

������ن من يقراأ  ويتغ������õل با÷ميالت بحيث ي

مر  هذ√ الرباعيات  اأن اÿيام هو عا�صق لل

.Aوللن�صا

وم������ن املعرو± اأن �������رصì ال�صعر مÎافقاً 

م������ع الر�صومات ه������و تقليد Zرب������ي وبالتا› 

فالب�صتاين واإىل حد بعي������د قد تاأثر بالكتاب 

 
)18(
الغربيني.
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على كل ح������ال دل الب�صت������اين املÎجمني 

العرب الذين جاوؤوا بعد√ مبا�رصًة على القيمة 

 õالفنية الغري منتهية التي ت�صمنها عمل فيت

جرالد. وروى ا÷ميع Xماأهم من ذلك النبع 

أ�صاليب flتلفة ومتنوعة. رoقاً وا oبدعوا ط
واأ

 ت�������رص± الب�صت������اين يف ترجمته وZري 

أنه مب�صاعدة البحث  فيها ب�صكل كبري، بحيث ا

أو ترجمة روزن  وم������ة فيتõ جرال������د ا يف من

أو ث������ال رباعيات مع  اً دم������ رباعيتني ا ن

مور  بع�صها واأخرج منها �صباعية.كل هذ√ الأ

اأنتéت م�صكالت يف فهم الن�ض الفار�صي عن 

أنه �صمت يف بع�ض  ، بحيث ا
)19(
طريق الÎجمة

حي������ان ال�صباعية الواح������دة للب�صتاين اأك  الأ

أربع رباعيات، وعلى هذا كان الب�صتاين  م������ن ا

ت������ار ما يoعéبه وين������ال ر�صا√ ويحذ±  ما  ي

ي������را√ مكرراً. وهذا ‰������وذج عن �صباعية من 

�صباعياته دم فيها رباعيتني: 

���د ال�����ض��Ñ��ا ��� ورب����ي���� احل����ي����اة 

���Ñ���ا ����ذ ال�������ض��� ����  ���� ����ي����ا و

�� ا و  Ñ ف  احل  ��رg��ا  oم

�����ض�� ��ض��اأ ر  ن��ي�����ض��اب�� اأو   �� ��Ñ��وب

�ض اأ Ñانة  ال بع�س  فد 

 �� ���دا  ا ض  اأ  ��� و

ضÑابا. ضي ال دg ا Ñل اأ 

وىل تتعلق بالرباعية  �صطر الثالث������ة الأ الأ

الفار�صية التالية:

����ض���� ا م������� ا ������������ ب������  ������� ن������  Rام��������������رو

���ض��� ا ����ام����ران���� م�����   ����� ان�����  Rا ���ض���  ن��� م����� 

ض ا س  ض  ا ��ر    ا نيد  م س  Ñي

. ���ض��� ا ����ان���� م�����  ����� Rن����د ان�����  Rض���� ا���� ا  ��� ���

خرى من �صباعيته  ربع������ة الأ �صطر الأ والأ

ت�صري اإىل رباعية اÿيام التالية:

و  ض  ضيد   ب  ر ر   

��� ب ��� ب���غ���دا و ��ض��  ���ر   ��� ��ان��  ��ي��

����� م�����ا ب�����ض�� ���� ب���ع���د اR م���� و ����س  م���� ن����

. �� ��ض�� ب����  �������ر   Rا �������د  ا �������ر  ب����   ��� ���ض���  Rا

:  تoعد ترجمة fiمد  ��� ���ة ال�ضÑا ر  -

ال�صباعي ا÷ميلة م������ن اأهم الÎجمات Zري 

املبا�رصة التي انت�رصت بعد ترجمة الب�صتاين.

ق������ام ال�صباعي بنف�ض عمل الب�صتاين اإذ اأقبل 

ومة فيتõ جرالد ونقلها كما هي اإىل  على من

العربية. وقد ترج������م ال�صباعي 101 رباعية 

من تلك الرباعيات وزينها كما فعل الب�صتاين 

         
)20(
بالر�صوم والنقو�ض اÿيالية.

ولك������ن على عك�ض الب�صت������اين نقلها على 

�صكل خما�صية.وهذ√ ترجمة لنف�ض الرباعية 

التي ذكرنا ترجمتها للب�صتاين:

ض را الذ Uضا الأ � ب

والف عدو  ال��ذوب��ا  ف 

���� ��� م���� ر ��� ��� ��� �����راg�����ا اأ اأ

وال��£�� ��دم��ا  ال��ع��  و 

1 . ا ال�ضÑا ضيد  م  
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اأحدث������ت ترجمت������ه �صي������اًل م������ن املدي 

والتمéي������د من قبل النق������اد العرب، لدرجة 

ر اإىل ترجمته بعني الر�صا  جعلت املازين ين

�صل باللغة  ويقول: »كاأن ترجمته كoتبت يف الأ

العربية...قدرة fiم������د ال�صباعي احلقيقية 

�صال������ة، لقد كان ملتõماً  يف نهاية الدقة والأ

م  �ص������ل اأك من اأي مÎج������م اBخر، واأع بالأ

لفا املنا�صبة،  �صور هذ√ القدرة يف اإيراد الأ

)22(
املحكمة وا÷ميلة«.

يقول املنفلوطي عن ال�صباعي: »ال�صباعي 

أبرز الكت������اب املعا�رصين الذين  امتلكوا  من ا

مهارة كبرية ومعرفة عميقة يف الÎجمة من 

يمة  تع مبقدرة ع نكليõية اإىل العربية، و الإ

يف اللغت������ني يف الوقت الذي كان هنا قليل 

نكليõية  ممن لديهم مهارة ومعرفة باللغة الإ

والعربية، ولكنه م������ال يف ترجمته اإىل اإيراد 

دام  لف������ا وا�صت الغري������ب والنادر م������ن الأ

لفا الب�صيطة  الÎاكيب ال�صعبة اأك من الأ

م������ر اإىل رZبته 
وال�صهل������ة، واأرج������ع ه������ذا الأ

 
)23(
ال�صديدة يف اإحياA اللغة العربية«.

لف������ا الغريبة  ع������د املنفلوطي اإيراد الأ

والنادرة والبتعاد عن ال�صهولة والب�صاطة من 

fiا�صن ترجم������ة ال�صباعي.رمبا كان ق�صد√ 

 Aعمله اإىل اإحيا Aاأن ال�صباع������ي �صعى من ورا

�صيلة واملحكمة.لكن اأحمد  اللغ������ة العربية الأ

حامد ال�������رصا± يف معر�������ض املقاي�صة بني 

ترجمة الب�صت������اين وال�صباعي يقول: »ت�صتقر 

ترجمة ال�صباع������ي يف مقام اأدنى من ترجمة 

�صل������وب، ال�صهولة،  الب�صت������اين من ناحي������ة الأ

البالZة، ا÷مالي������ة واللطافة«. ويف معر�ض 

دم  ر√ وكالمه ي�صيف: »ا�صت تÈير وجهة ن

ألفاXاً مهéورة وتعابري  ال�صباعي يف ترجمته ا

�صعبة ل ي�صت�صيغها ال������ذو¥ وتنفر ل�صماعها 

ذoن«. الأ

قام ال�صباع������ي بالÎجمة احل������رة وعلى 

أك اإىل ترجمة املعنى.  �صا�������ض توجه ا
هذا الأ

فاأحيان������اً يقوم بتغي������ري املعن������ى بالكامل يف 

رباعية ما; ومن جهة اأخرى ي�صم لنف�صه اأن 

يعيد رباعية اإنكليõية اإىل خما�صيتني. وهذا 

مر اأجÈ√ عل������ى اإ�صافة م�صكالت flتلفة 
الأ

)25(
اإىل عمله«.

م������ر نعر�ض لنموذج من  ثبات هذا الأ ولإ

ترجمته:

يال ال��دن��ي��ا  ���ا الم�����ال   اإ

م���ال �����ض��  اإىل  اأف�����ض��  ف�����اإPا 

ال  ��� ��� ��� ���ا  ��� اإل   ��� ���  

ل ن����� ة  ف����������   ���� ���� ���� اأو 

��� V��ض��ا ��ض��ن��ا   �� ��Ñ�� ��ة  ��ض��ا

اأورد ال�صباعي هذ√ اÿما�صية يف ترجمة 

الرباعية التالية:

ض  ا ا  ضÑاب  ل g ا ا 

ض  ضÑ ارا رب ب  با 
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ضÑن   Ñض  Ñض ا بر ا  وان

ض  ا ض�ض وبامدا بر بن

وهكذا كما نرى قام ال�صباعي من خالل 

التدخ������ل والت�������رص± بال�ص������ور والت�صبيهات 

أو القار  ن�صان ا بتقريبها اإىل ذو¥ وقريحة الإ

العرب������ي، وعلى هذا بدل ت�صبيه ق�رص العمر 

بقط������ر الندى )�صبنم( بال�������رصاب الذي يلمع 

أو بندف������ة ثل ت�صقط فو¥ التالل  من بعيد. ا

رة دقيقة اإىل  وت�ص������ري �رصيعاً ماAً جارياً.وبن

وم������ات ال�صعرية ن�ص������ل اإىل هذ√  ه������ذ√ املن

ر اإىل اإمكانيات  النتيéة: اأن ال�صباعي وبالن

وXرو± اÿما�صية راأى اأن ي�صيف من جانبه 

ل(  Bة )ال �صيÄاً عليها، وعل������ى هذا اختار لف

املتنا�صبة م������ع كلمة )ماBل( يف ال�صطر الثاين، 

ومن جان������ب اBخر تدخل يف �ص������كل الرباعي 

وت�رص± ب������ه وجعله مطابق������اً لثقافة واأدب 

Bخ������ر عندما يريد  ب������الد√ وقومه. ويف مكان ا

اأن يتحد عن املوت، ي�صور√ يف �صكل كناية 

عربية:

Ñذ يد  ض ر العنا فار

د Ñار ال ض م  ا ما

ل فرUضة الي لغد ل 

Ñ د  اأ اأ وام�ضاب م 

ا فا gامة  ب oور

ومن هنا ن������در اأن ال�صباعي ومن اأجل 

تõيني ترجمته ا�صتف������اد من كل مايف ذاكرته 

وم������ا Áلكه ح������ول ال�صع������ر والن������ وال�صور 

Bنية والفنون العربية. بعاد القرا واÿيال والأ

ومن البحث والتحقيق يف هذ√ الÎجمات 

�ص������ل  ������د اأن اأ�صحابه������ا ⁄ ي�صاه������دوا الأ

 õالفار�ص������ي، بل فقط توجه������وا اإىل عمل فيت

جرال������د وا�صتفادوا منه، لهذا فاإن املÎجمني 

ومن دون الط������الع على حقيق������ة رباعيات 

نكليõية  اإىل الÎجم������ة الإ اÿي������ام التفت������وا 

رجون عن القالب وال�صكل  لدرجة جعلتهم ي

الطبيعي للرباعية الفار�صية.

خرى على هوؤلA املÎجمني  ة الأ املالح

أنهم مثل فيتõ جرالد ⁄ يطابقوا الرباعيات  ا

�صل الفار�صي حتى يطمÄنوا اإىل �صحة 
مع الأ

يام، وعلى ه������ذا رمبا ارت�صم يف  ن�صبته������ا لل

ذه������ن بع�ض العرب �صورة ع������ن اÿيام Zري 

�صورته الواقعية كعا⁄ زاهد يتمتع بالوقار.

ن قال������ب الرباعية ⁄  وم������ن جانب اBخر لأ

يك������ن لديه اإمكانية التعبريع������ن املعنى الذي 

ه البع�ض  رZب به املÎجمون العرب، لهذا ا

لÎجمة ه������ذ√ الرباعيات على �صكل �صباعية 

كالب�صتاين، اأو يف قالب اÿما�صية كال�صباعي. 

وهكذا بع�ض هذ√ الرباعيات ت�صمنت �صوراً 

متعددة بحيث ل Áكن بيان هذ√ الرباعيات 

يف رباعية واحدة ب�صكل كامل.
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ة: Ñا ا ا Îب- ال

�ص������ارة اإىل  ويف ه������ذا املé������ال Áك������ن الإ

ترجمت������ني هما ترجمة اأحم������د رامي �صعراً، 

ية.     وترجمة اأحمد حامد ال�رصا± الن

1 ترجمة اأحمد رامي: كان اأحمد رامي 

اأول من ترج������م الرباعيات ب�صكل مبا�رص من 

الفار�صية اإىل العربية وبعدها Xهرت وب�صكل 

متتا› الÎجم������ات املبا�رصة للرباعيات �صعراً 

راأحمد  اً.منذ �صن ال�صباب عندما وقع ن ون

أZoرم بها. يف  رام������ي على ترجمة الب�صت������اين ا

ول  ذلك الõم������ان كان تلمي������ذاً يف ال�صف الأ

أ بع������د �صنتني ترجمة ال�صباعي  الثانوي  وقرا

وبع������د اأن و�صل اإىل دار املعلمني العليا وتعلم 

ومة  أ من نكليõية ب�صكل جي������د، قرا اللغ������ة الإ

فيت������õ جرالد ولك������ن داFم������اً كان يف داخله 

�ص������ل الفار�صي للرباعيات  ح�صا�������ض اأن الأ الإ

أ√ من خالل ترجمة تلك  اأجمل بكثري مما قرا

)26(
الرباعيات.

بعد النتهاA م������ن الدرا�صة وعندما �صار 

موXف������اً يف املكتبة الوطنية مب�رص �صافر اإىل 

مدر�ص������ة اللغات ال�رصقية يف باري�ض من اأجل 

أ�صلوب ترتيب وحف������ß الكتب. ويقول  تعل������م ا

أبواباً  مر: »قراأت ا رامي نف�صه حول ه������ذا الأ

كثرية من رو�صة الورد )كل�صتان( ور�صالة امللك 

أنوار ال�صهيلي  اأو احلما�ص������ة )ال�صاهنام������ة( وا

ة   املعرو± با�ص������م كليلة ودمن������ة وراأيت ن�ص

لرباعيات اÿي������ام كان قد ن�رصها امل�صت�رص¥ 

ة طهران، بداأت  الفرن�صي )نيكول( عن ن�ص

������ة وعندما فرZت من  مبطالعة هذ√ الن�ص

أق������وم بÎجمتها  ذل������ك خطر يف ذهن������ي اأن ا

م������ن الفار�صية اإىل العربي������ة يف قالب ال�صعر 

 Aيام، ال�صيÿوب�صورة مطابق������ة لرباعيات ا

الذي دفعني للقي������ام بهذا العمل كان حاجة 

�صل  اللغة العربي������ة لرباعيات منقولة عن الأ

 
)27(
الفار�صي«.

أ�صق������ط اأحمد رامي flتاراته التي بلغت  ا

148رباعية يف نف�������ض قالب و�صكل الرباعية 

�صا�ض ماكان  يف الفار�صي������ة، وعل������ى ه������ذا الأ

نكليõية �صعباً  ي������را√ املÎجمون من اللغ������ة الإ

وم�صتحي������اًل كان ي������را√ هو �صه������اًل وهيناً بل 

مقبولً وحلواً ولطيفاً. وا�صتطاع اأحمد رامي 

اأن يحفß الب�صاطة التي هي اأهم خ�صاF�ض 

امة  ومميõات رباعي������ات اÿيام  وكذلك ف

لفا وجمالي������ة ال�صور ولطافتها   ومتانة الأ

�صل الفار�صي. مع اأن  كم������ا هي Xاهرة يف الأ

رام������ي اأخرج هذ√ الÎجم������ة يف �صكل وقالب 

الرباعيات، ولكن لي�ض بينها اأي رابط معنوي 

طار  جل حفß الإ ومو�صوعي. رمبا كان هذا لأ

�صلي ولكن ترجمت������ه مطابقة  الفار�ص������ي الأ

نه اأحب –وبقوة  ومالFمة لل������ذو¥ العربي لأ
اأن تكون رباعياته على منوال و�صاكلة ال�صعر 

بعاد اÿيالي������ة والغناFية  العربي بكام������ل الأ
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ام اأدوات البناA. اإ�صافًة على هذا هو كان  و

يعل������م اأن  فيتõ جرالد ⁄ ياأخذ بعني العتبار 

ق�صم������اً كبرياً م������ن رباعيات اÿي������ام )يعني 

وم������ة( و⁄ يلتفت اإىل ترجمتها  مناجاته املن

نكليõي راأى اأن  ن ال�صاعر الإ أو يهتم به������ا. لأ ا

ومته  ه������ذا الق�صم ل يتطابق م������ع �صيا¥ من

وعمل������ه، لهذا انعك�ض ه������ذا النق�ض واÿلل 

 .
)28(
يف كل الÎجمات املا�صي������ة Zري املبا�رصة

ح������اول اأحمد رام������ي جاه������داً اأن ي�صد هذا 

النق�ض الكبري يف ترجمته، وترجم عدداً من 

الرباعيات ا÷ميلة يف هذا الق�صم، الرباعية 

التالية ‰وذج منها:

الي ار   ���� الأ ��ا  ��ا 

�ض الÑا   o�����ال ض  ا ا  

اإىل ���������ذار ف��Ä��ن��ا  ���اب���ل الأ ���ا

  Ñ ا ال ب��ة  �� ��Ñ��ل  ف��ا  �� ��X

بينما تقول الرباعية الفار�صية: 

�س  g ضV ار ا ا ا 

�س  g ض ال   ر 

ر ذ ذر  ب  و ارب  مرا 

�س  g ر ذ ذر  ب و ا 

 م������õج رامي م�صاعر√ وخياله واأحا�صي�صه 

يف هذ√ الرباعية، وع������È عن ارتبا• وتعلق 

ن ا يoبعد عن 
ا باÿل������ق م������ن خ������الل اأ

لم وامل�صق������ات وعر�ض  Bوال Aل������ق الب������الÿا

التوبة باإح�صا�ض �صاع������ري بحيث ⁄ تتعار�ض 

�صل الفار�صي ليبني اأن ذلك اللéوA اإىل 
مع الأ

⁄ والنéاة  X������ل اÿالق  يفيد البتعاد عن الأ

من الحÎا¥ بالذنوب.

مع وجود خ�صاF�������ض ومميõات لÎجمة 

رام������ي كتبت عليه������ا تعليق������ات ووoجهت لها 

 AراB ات  وا انتقادات وو�صع������ت عليها مالح

flتلفة من قبل النقاد.

: يرجع  ا امد ال���� ���د  ���ة اأ ر  -

اهتمامه بالفار�صي������ة اإىل �صن ال�صباب. كانت 

أة با�صم »ال�صي������دة جان« فتحت  مربيت������ه امرا

دب الفار�صي وتعر±  عليه اأول نافدة على الأ

ال�رصا± على ا�صم اÿيام وكÈ ال�رصا± على 

ع�صق وfiبة هذ√ الرباعيات. بذل ال�رصا± 

ية له������ذ√ الرباعيات جهداً  يف ترجمت������ه الن

أبداً بالقيود ال�صعرية. كبرياً و⁄ يoلõم نف�صه ا

نه اأحب  ترافقت ترجمته بدق������ة كبرية لأ

اأن  تك������ون هذ√ الÎجمة قريب������ة من الذو¥ 

�صل������وب العربي. ترج������م ال�رصا± 153  والأ

أ�صعار اÿي������ام وبال�صتفادة من  رباعي������ة من ا

ت������ي روزن وح�صني دان�ض  ترجم  كل من ن�ص

. قام يف البداية  �صعار يف قالب الن ه������ذ√ الأ

بالبحث يف زمان، ع�رص، �صرية، اأدب وفل�صفة 

اÿي������ام  ويف الق�ص������م الث������اين  اأورد ترجمة 

)29(
�صل الفار�صي. الرباعيات مÎافقة مع الأ

أثناA ترجمتها،  ا راعى ترتيب الرباعيات 

بحيث اأن كل رباعية  لوحدها امتلكت معنى 
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م�صتقاًل عن باق������ي الرباعيات. ⁄ يكن يقيد 

ال�������رصا± نف�ص������ه ويحدها بال�صع������ر، وعلى 

هذا كان������ت ترجمته واإىل ح������د بعيد دقيقة 

. تoعد ترجمت������ه من اأهم ترجمات 
)30(
وكاملة

رباعيات اÿي������ام وانفرد م������ن حيث الدقة 

ري√ يف هذا  �صلي ليقل ن واللتõام باملعنى الأ

�صل  العم������ل وب�صبب القÎاب ال�صديد اإىل الأ

ا�ض الذين لي�ض لديهم  �ص الفار�صي، Áكن لالأ

اطالع على هذ√ اللغة اأن ي�صتفيدوا من تلك 

جل  الÎجمة.فه������ذ√ الÎجمة معي������ار جيد لأ

اإXهار مي������õان التõام الÎجمات ال�صعرية يف 

أداA معنى رباعيات اÿيام. ا

العيب الوحيد لبع�ض رباعيات ال�رصا± 

أنه يéعل م������ن كل م�رصاع جمل������ة م�صتقلة،  ا

م������ن دون اأن يربط ب������ني ا÷مل. يف حال اأن 

برز  هذا الرتبا• بني ا÷مل هو العالمة الأ

للرباعيات الفار�صية  ال������ذي يoحد ترابط 

وقوة بينها.  بالنتبا√ اإىل اأن ترجمة ال�رصا± 

. ⁄ تنل ه������ذ√ الÎجمة  ه������ي يف قالب الن������

ن�صيبها من النقد والبحث والتحقيق ورمبا 

م������ر يف ذلك لكون ه������ذ√ الÎجمة  يرج������ع الأ

ية دقيقة وكاملة. الن

ت�ص������م الرباعيات الت������ي ترجمها حوا› 

130 رباعية قام الõهاوي فيما بعد بÎجمتها 

واأ�ص������ا± اإليه������ا 23رباعي������ة يف مو�صوعات 

ية  flتلفة. يقول ال�������رصا± يف ترجمته الن

لنف�������ض الرباعية الت������ي ترجمه������ا الب�صتاين 

وال�صباعي:

»اإن الق�رص الذي كان »جم�صيد« يتعاطى 

بية واطماأن  قداì، وقد ولدت فيه ال فيه الأ

فيه الثعل������ب. وبهرام الذي كان ي�صيد حمار 

 oÈيت كيف �صاد الق
أراأ الوح�������ض طول عمر√، ا

بهراماً«. 

أب�صط  ية ا وهكذا نرى اأن الÎجمات الن

أنها  �ص������ل وعلى الرZ������م من ا أق������رب اإىل الأ وا

ت  جافة وخالية م������ن املو�صيقى ولكنها حف

ت على  املعن������ى ونقلته باأمان������ة واأي�صاً حاف

ال�صكل من دون حذ± واإ�صافة وقامت بنقله 

من دون اأي تغيري.

ة: ا ا

 على الرZم من �صدور ترجمات flتلفة 

مر ⁄ Áنع املÎجمني عن  للرباعيات، هذا الأ

الن�صا• والعم������ل، بل اإنهم عندما وجدوا يف 

بداع والتنوع يف  أنف�صهم القدرة والف������ن والإ ا

 Èجمة وك�ص������ف اأ�رصار وخباي������ا فنية اأكÎال

يف الرباعي������ات مرة اأخ������رى و�رصعوا يف نقل 

هذ√ الرباعي������ات اإىل لغاتهم لدرجة اأن هذ√ 

الÎجمات املبا�رصة وZ������ري املبا�رصة يف اللغة 

ن. Bالعربية ا�صتمرت حتى ال

و⁄ تن������ل الÎجمات Z������ري املبا�رصة اأهمية 

تoذكر بعد Xهور اأول ترجمة مبا�رصة على يد 

حمد رامي عام 1942م. و⁄ يعد يo�صاهد Zري 
اأ

Bثار ب�صيطة للÎجمات Zري املبا�رصة. ا
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دب العربي اإيران.
❁ طالبة ماج�صتري يف اللغة والأ

Bدابها »جامعة طهران«. ❁❁ طالب دكتورا√ يف اللغة الفار�صية وا

أب������و الن�رص مب�رص الطرازي، ك�صف اللثام عن رباعي������ات عمر اÿيام، م�رص، 1985م، الهيÄة امل�رصية العامة  ا  1

للكتاب، الطبعة الثانية، �ض85.

املرجع ال�صابق، �ض84.  2

ة مع اÿيام، طهران، 1968م، موؤ�ص�صة اأمري كبري للن�رص، �ض237. علي د�صتي، حل  3

املرجع ال�صابق، �ض237.  4

�صل الفار�صي والÎجمة العربية، �ض42. ر رباعيات اÿيام بني الأ ين  5

�صتاذ جمتبى مينوي على رباعيات اÿيام، تاأليف ح�صن دان�صفر، �ض2. ماأخوذة من مقدمة الأ  6

ة مع اÿيام، �ض224. علي د�صتي، حل  7

وىل، �ض126، ترجمة  Bرت������ور كري�صÏ �صن، بحث نق������دي لرباعيات اÿيام، دار طو�ض، 1995م، الطبع������ة الأ ا  8

الدكتور فريدون بدر√ اي.

�صل الفار�صي والÎجمة العربية، القاهرة، 1988م، دار  عب������د احلفيfi ßمد ح�صن، رباعيات اÿيام بني الأ  9

وىل، �ض46 و47. عالم الدو›، الطبعة الأ احلقيقة لالإ

10 ح�صن دان�صفر، حول رباعيات اÿيام، مطبعة اف�صت كل�صن »الرو�صة« 1973م، �ض4.

11 �صاد¥ هدايت، اأZاين اÿيام، موؤ�ص�صة اأمري كبري للن�رص، �ض9 و10.

دبني العربي والفار�صي، القاهرة، 1989م، دار الثابت  fi 12م������د �صعيد جمال الدين، درا�صات تطبيقي������ة يف الأ

للن�رص والتوزيع، �ض146.

13 عبد احلفيfi ßمد ح�صن، رباعيات اÿيام، �ض5.

وىل،  وهام يف كتابات العرب عن اÿيام، ب������ريوت، 1988م، دار املناهل، الطبعة الأ 14 يو�ص������ف ح�ص������ني بكار، الأ

�ض32.

15 املرجع ال�صابق، �ض32.

16 عبد احلفيfi ßمد ح�صن، رباعيات اÿيام، نقاًل عن كتاب »رباعيات اÿيام امل�صورة«، املقدمة، �ض26.

17 املرجع ال�صابق، �ض26.

أبو الن�رص مب�رص الطرازي، ك�صف اللثام عن رباعيات عمر اÿيام، �ض95. ر: ا 18 ين

ر: عبد احلفيfi ßمد ح�صن، رباعيات اÿيام، �ض73. 19 ين

20 املرجع ال�صابق، �ض92، وك�صف اللثام، �ض88.

21 اأورد هذ√ اÿما�صية يف ترجمة الرباعية التالية:

اBن ق�رص بهرام دور جام كرفت

ه كرد وروبه ارام كرفت اBهو ب

الهوام�ش
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بهرام كه كور مى كرفتى همه عمر

كونه كور بهرام كرفت بنكر كه 

دبني العربي والفار�صي، �ض175و176. fi 22مد �صعيد جمال الدين، درا�صات تطبيقية يف الأ

، ا÷Aõ الثاين،  23 عب������د احلفيfi ßمد ح�ص������ن، رباعيات اÿيام، نقاًل عن كتاب »البداFع« تاأليف زكي مبار

�ض12.

24 املرجع ال�صابق، �ض96. نقاًل عن كتاب »عمر اÿيام« لل�رصا±، �ض132.

25 املرجع ال�صابق، �ض98.

26 املرجع ال�صابق، �ض124. 

دبني العربي والفار�صي، �ض185. fi 27مد �صعيد جمال الدين، درا�صات تطبيقية يف الأ

28 عبد احلفيfi ßمد ح�صن، رباعيات اÿيام، �ض152.

29 املرجع ال�صابق، �ض201. 

30  املرجع ال�صابق، �ض202.

¥µ
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ولد رابندرانات طاZور، يف الق�صم البنغا› من مدينة كالكتا، عام 1861م 

ة البنغالية.صة البنغالية.صة البنغالية. صاد حركة النه�صاد حركة النه� sها من روsها من روs
ها من رووها من رووؤ اصاصا صع�صع� يف اأ�رصة رفيعة امل�صتوى، كان اأ

ت صت صت اأ�رصته على تعليم ابنها على  ص، فقد حر�ص، فقد حر�  ⁄ يتل������ق طاZور تعليماً تقليدياً

م تعليمه  م يف اأي مدر�صة حيث تلقى مع م يف ���ري القواعد ال�صاFدة، فهو ⁄ ينت م يف ���ري القواعد ال�صاFدة، فهو ⁄ ينت ��ري القواعد ال�صاFدة، فهو ⁄ ينت ���Z����Z�

رص��رص��رص من اأ�رصته التي كانت تو› التعليم والثقافة اأهمية  ������ �ا± مبا�����ا± مبا���� ا± مبا����رصا± مبا����رص رص�رص� ايف البيت بايف البيت باإ

دبي  فوا بتفوقهم العلمي والرفوا بتفوقهم العلمي والرفوا بتفوقهم العلمي والأ oر√ الذين عر√ الذين ع oالذين ع √o
√ الذين عو√ الذين عوؤ قاصقاصقا ص�ص� أ كÈى، فلقد كان مدر�صو√ ه������م ا

ة. ر ض ة م  ة وبا Îم ❁❁

ò

ر ا الف ر وال� ا

1   الÑي والعا

ا ض ار ض ر اضض ض ر اض ض ار ض ر اض ض ر ض. مار . مار  ضض. مار  ض. مار 

❁
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دب  إ�صهامهم يف رف������د واإZناA الثقافة والأ إ�صهامهم يف رف������د و اوباوباإ

اف������ة صاف������ة صاف������ة اإىل مدر�ض ىل مدر�ض ىل مدر�ض  ص�ص� إواملو�صيق������ى البنغالي������ة، اإ إواملو�صيق������ى البنغالي������ة، 

�رصة هو )دفيéندرانات(  وحيد من خارج الأ

أثر  ا اعراصاعراصاعراً ص و�ص و� ال������ذي كان عاملاً وكاتباً م�رصحياً

ا معلم ا÷ودو صا معلم ا÷ودو صا معلم ا÷ودو  صي�صي� أ ا وكان يÎدد عليه ا وكان يÎدد عليه ا بطاZور،

 )2(
وقد در�ض طاZور لغة قومه ال�صن�صكريتية

ليõية التي تعر± من خاللها  إدابها ثم الإدابها ثم ال B وا

ها وعلومها، و اطلع  على اBداب اأوروبة وتاري

منذ الطفولة على العديد من ال�صري كما در�ض 

االتاري������ والعلوم احلديثة وعلم الفلك; وقراالتاري������ والعلوم احلديثة وعلم الفلك; وقراأ

اF������د كالدي�صا، صاF������د كالدي�صا، صاF������د كالدي�صا،  صعر البنغ������ا› ودر�ض ق�صعر البنغ������ا› ودر�ض ق� عر البنغ������ا› ودر�ض ق�صعر البنغ������ا› ودر�ض ق�ص صال�صال�

اFد√ يف عمر الثماين �صنوات. صاFد√ يف عمر الثماين �صنوات. صاFد√ يف عمر الثماين �صنوات.  صوىل ق�صوىل ق� واألف اأ

اFد√ صاFد√ صاFد√  صوىل ق�صوىل ق� اأ رصة ن�رصة ن�رص ة ن�رصة ن�رص رصويف �ص������ن ال�صاد�صة ع�رصويف �ص������ن ال�صاد�صة ع�

ينغو« صينغو« صينغو«  ص�صا�صية حتت ا�ص������م م�صتعار »بهانو�ص�صا�صية حتت ا�ص������م م�صتعار »بهانو� الأ

ض�ض�ض والدراما  �ص�ص صم�ض« وكتب الق�صم�ض« وكتب الق� م�ض« وكتب الق�صم�ض« وكتب الق�ص ص�صد ال�ص�صد ال� أ اأي »ا

ة من رصة من رصة من  رص.  ويف ال�صابعة ع�رص.  ويف ال�صابعة ع� من������ذ ع������ام 1877

أر�صله وال������د√ اإىل بريطانيا ل�صتكمال  عمر√ ا

درا�صته يف احلقو¥ حيث التحق بكلية لندن 

اا÷امعية لكنه ما لبث اا÷امعية لكنه ما لبث اأن انقطع عن الدرا�صة 

إن فÎ اهتمامه بها وعاد اإىل كالكتا دون  إن فÎ اهتمامه بها وعاد  أ بعد ا

راً مل�صتوى الثقافة  أنه ن هادة. Zري صهادة. Zري صهادة. Zري ا صن ينال �صن ينال � أ ا

أ�صلوب احلياة التي  التي تلقاه������ا يف املنõل وا

راً لتمتعه بدرج������ة ذكاA عالية  راصه������ا، ون راصه������ا، ون ه������ا، ون صعا�صعا�

ال��ال��الت  ������ �ىل الرح����ىل الرح��� اف������ة صاف������ة صاف������ة اإ ص�ص� عري������ة صعري������ة صعري������ة اإ صومواه������ب �صومواه������ب �

ية نامية صية نامية صية نامية  ص�ص� �ص �ص صالتي قام به������ا، جعلت من������ه �صالتي قام به������ا، جعلت من������ه �

املدار منتéة فكرياً، متحررة من العادات 

ع������را±، وذات  والتقالي������د، Zري متقيدة بالأ

.
)3(
فل�صفة براZماتية

ت������õوج طاZور عام 1883 وهو يف الثانية 

والع�رصي������ن بفت������اة يف العا�رصة م������ن عمرها، 

ب منها ولدين  أمي������ة، اأ مرين������ا ليني، �صبه ا

ذك������وراً وثال بن������ات. اأحبت������ه زوجته ب�صدة 

فغمرت حياتهم������ا �صعادة و�������رصور، وخا�ض 

Áان  معها يف اأعما¥ احلب الذي دعا اإىل الإ

القوي به يف ديوانه »ب�صتاين احلب«. توفيت 

زوجت������ه وهي يف مقتبل العمر وحلق بها ابنه 

أبو√ يف فÎات متالحقة متقاربة ما  وابنت������ه وا

لف ذلك جرحاً  بني عامي 1902 1918 ف

عميقاً يف نف�صه. 

انتق������ل ع������ام 1891 اإىل البنغال ال�رصقية 

دارة ممتل������كات العاFلة حيث  )بنغالد�������ض( لإ

ا�صتقرs فيها م������دة ع�رص �صنوات. كان يق�صي 

م اأوقاته هن������ا يف مركب معد لل�صكن  مع

(، وكان على  يéوب به نهر بادما )نهر الغا

 .Aم ومبا�رص مع القرويني الب�صطاFاحتكا دا

و�ص������اع املعي�صي������ة املÎدية  لق������د �صكل������ت الأ

لفهم الجتماع������ي والثقايف  للفالح������ني وت

مو�صوعاً متكرراً يف العديد من كتاباته دون 

في تعاطفه معهم. اأن ي

ريبي������ة يف  �������ض طاZ������ور مدر�ص������ة  sص�
أ ا

�صانتينكايت������ان حيث �صعى م������ن خاللها اإىل 

ريته ا÷ديدة يف الÎبية والتعليم  تطبيق ن
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وذلك ع������È مõج التقالي������د الهندية العريقة 

بالتقالي������د الغربية احلديثة. وا�صتقرs مبدFياً 

يف مدر�صت������ه الت������ي حتولت ع������ام 1921 اإىل 

جامع������ة با�صم »ا÷امع������ة الهندي������ة للتعليم 

العاملي« »في�صفا بهاراتيا«. 

أنه ⁄  رZم õ������Zارة اإنتاجه وتنوع������ه، اإل ا

اماً خارج fiيطه. لكن هذا  يك������ن معروفاً 

الو�ص������ع تغري فé������اأة وب������دا اأن ال�صهرة على 

ال�صعيدي������ن املحل������ي والعامل������ي كانت تتحني 

الفر�صة لتطر¥ بابه. ففي عام 1912 �صافر 

وىل برفقة ابنه منذ اأن  اإىل بريطانيا للمرة الأ

أ يÎجم اBخر  تر ا÷امعة. ويف الطريق، بدا

نكليõية.  دواوين������ه »جينéا›« اإىل اللغ������ة الإ

وكان������ت كل اأعماله ال�صابقة ق������د كتبت كلها 

ر ترجمة  sتقريب������اً باللغ������ة البنغالي������ة; فق������ر

خرية من ب������اب الت�صلية، لقتل  املéموع������ة الأ

وق������ت ال�صفر الطويل بحراً. عند و�صوله اإىل 

ب باأمر الÎجمة،  sا علم �صديق������ه املقرÎانكل

وهو ر�صام �صهري كان قد التقى به يف الهند، 

فطلب من������ه الطالع عليه������ا فوافق طاZور 

أنه وقع على كنõ ثمني  وبدا الر�ص������ام كما لو ا

فات�صل ب�صديق������ه ال�صاعر »دبليو.بي.بيت�ض« 

الذي ده�ض بتéرب������ة طاZور فنقs الÎجمة 

وكتب لها مقدمة بنف�صه.

Z������اين« باللغة  Xهر دي������وان »قرب������ان الأ

أيلول عام 1912. لقد عك�ض  نكليõي������ة يف ا الإ

�صع������ر طاZور ح�صوراً روحي������اً هاFاًل وحوت 

كلماته املنتق������اة بح�صا�صية فاFقة جمالً Zري 

أ �صيÄاً كهذا  م�صتهلك، ⁄ يك������ن اأحد قد ق������را

أنف�صهم اأمام ملحة  من قبل. وجد الغربي������ون ا

موجõة ومكثفة من ا÷م������ال ال�صويف الذي 

 Aًأك ال�صور نقا تõنه الثقافة الهندية يف ا ت

وبوحاً ودفÄاً. 

هر  يف ه������ذا ال������دور Xهر طاZ������ور مب

ل�صن  البطل ال�رصقي الفا فلهéت بذكر√ الأ

������د يف املéال�ض بنبوZ������ه الفكري وفنه  oوح

دب������ي ال�صعري، ويف هذا الدور و�ص ميله  الأ

اإىل �صداق������ة انكلÎا ال������ذي جلب عليه نقمة 

الوطني������ني الهن������ود وحمله������م عل������ى fiاولة 

اZتياله يف �صان فران�صي�صكو �صنة 1912، اأي 

قبل نيله جاõFة نوبل ب�صنة واحدة.

اأخذت نقمة القوميني الهنود على طاZور 

أثناA الدور امل�صار اإليه اإىل اأن بلغت حداً  ت�صتد ا

 sاتهم عند√ ال�صاعر باملرو¥ من الوطنية وعد

فاتراً، واأحلق الناقم������ون عليه هذ√ الو�صمة 

أدبه  خرية باأدبه حتى �ص������اع حينÄذ اأن يف ا الأ

�صعفاً وا�صحاً من جهة الروì الباطنية، وهو 

نتيéة فقد√ حرارة الروì القومية وانف�صاله 

.
)4(
ال�صيا�صي عن الفكرة الوطنية

داب عام  Bة نوبل ل������الõFور جا������Zن������ال طا

1913، ويكون بذلك اأول اأديب �رصقي ينالها. 

ونال عام 1915 و�صام الفار�ض من قبل ملك 
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بريطاني������ا جورج اÿام�������ض، لكنه خلعه عام 

1919 يف اأعقاب جم������õرة »اأمريت�صار« �صيÄة 

ال�صيت والتي قتلت فيها القوات الÈيطانية 

اهر هندي. اأك من 400 مت

اأم�صى طاZور ما تبقى من حياته متنقاًل 

B�صيا واأوروبة  بني العديد م������ن دول العا⁄ يف ا

لقاA ال�صع������ر واملحا�رصات  مريكيت������ني لإ والأ

خرين، وزار العرا¥  Bوالط������الع على ثقافة ال

ع������ام 1932 والتقى يف هذ√ الõي������ارة امللك 

ول، كما التقى ال�صاعر والفيل�صو±  في�صل الأ

جمي������ل �صدقي الõه������اوي; كل ذلك دون اأن 

ينقطع عن متابعة �صوؤون مدر�صته; لقد اأبدع 

على مدى نحو �صت������ني عاماً..حتى قال عنه 

Zاندي اإنه »منارة الهند«.. 

ن�ص������اين اأك من  م طاZور للÎا الإ sق������د

األف ق�صيدة �صعرية، و25 م�رصحية

والعديد م������ن الرواي������ات والق�ص�ض من 

بينه������ا �صاتورانغا )رباعي������ة(، و�صيكري كوبيتا 

)اإىل اللق������اA ي������ا اأ�صدقاA(، و�ص������ار اودهي، 

)القربان  وجيتنéا›  )الغ������ر¥(،  ونوكادوبي 

ورواية  ال�صاحب(،  وZورا)الوج������ه  الغناFي(، 

ك  عمال الأ البي������ت والعا⁄ هي من ب������ني الأ

�صهرة.

خرج طاZ������ور من جمال اÿي������ال وكتب 

واملحا�رصات  واملق������الت  الكت������ب  ع�������رصات 

يف الفل�صف������ة والدي������ن والÎبي������ة وال�صيا�صة 

والق�صايا الجتماعية، وبحو وكتب يف علم 

اللغة. واإىل جانب اأعماله يف ال�صري الذاتية، 

هنا مذكرات رحالته، وبحوثه وfiا�رصات 

جمع������ت يف جمل������دات عديدة منه������ا: ر�صاFل 

اأوروبة Iurop Jatrir Patro، ومانو�صهر 
 Manusher ن�ص������ان دهورم������و اأي ديانة الإ

.Dhormo
أي�ص������اً م�صلح������اً ثقافي������اً  كان طاZ������ور ا

اأج������رى حتديثاً على الف������ن البنغا› برف�صه 

�صكال  كل القي������ود التي كان������ت تربط������ه بالأ

الهندية الكال�صيكية. وجدد يف املو�صيقى، له 

ألفي اأZني������ة، اثنتان من جمموعته  أك������ من ا ا

ي������ت« اأ�صبحتا الن�صيد الوطني  »رابندرازا

لكل من الهند وبنغالد�ض: اBمار �صونار بانغال 

Amar Shonar Bangla ، وجان������ا Zانا 
Jana Gana Mana   مانا

ه اإىل  دب ا
واإىل جانب عبقريته يف الأ

الر�ص������م الذي احÎفه يف �ص������ن متاأخر ن�صبياً 

أنت اBل±  وهو يف ال�صتني من عم������ر√ حيث ا

اللوحات واأقام العديد من املعار�ض الناجحة 

اأحده������ا يف باري�������ض. وكان يقول يف مو�صوع 

تo تغرياً  ر�ص������م لح
أ تo ا
الر�صم:»عندم������ا بداأ

�صéار  أكت�صف الأ تo ا
كبرياً يف نف�صي، حيث بداأ

Z�ص������ان  يف ح�صوره������ا الب�������رصي، واأرى الأ

زهار تنبثق يف كل  ورا¥ من جدي������د، والأ والأ

يل خلق واإبداع  أت فرع من فروعها، و�رصتo ا
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تلف������ة منها، وكاأنن������ي ⁄ اأر هذ√  ن������واع امل الأ

�صé������ار مطلقاً، فمن قبل كنتo اأرى الربيع 
الأ

وات الب�رصية  أكت�صف هذ√ ال تo ا
فق������ط، بداأ

زهار التي  �صé������ار والأ الهاFلة الكامنة يف الأ

نتاج حتى  ن�صان. بقي õZي������ر الإ حتي������ط بالإ

خرية من عم������ر√، تويف ب�صبب  ال�صاع������ات الأ

ف�صل عمل جراح������ي يف ال�صابع من اBب عام 

1941م، وهو يف �صن الثمانني. 

حتدثنا راFعته ال�صه������رية »البيت والعا⁄« 

عÈ خط������اب ذي ثال اأ�ص������وات عن ق�صة 

�صي������ات �صيتواجه������ون يف �رصاع  ث������ال �ص

فكار الليبريالية  اأفكار ومواقف اإبان بõو الأ

والقومي������ة يف الهند وخ�صو�ص������اً للتحرر من 

ال�صتعمار. 

ري اأحدا ه������ذ√ الرواية يف البنغال 

عام 1905 حي������ث كان ال�صتعمار الÈيطاين 

أ√ طاFفي������اً اإىل ق�صم������ني منف�صلني  قد ج������õا

لي�صهل عليه حكمه: هذا هو العا⁄; اأما البيت 

فهو ق�رص عاFلة راجا قرب نهر الغا والتي 

تع������ود اأجمادها اإىل اأجي������ال خلت و�صولً اإىل 

 oن�صبoلة تقليدية جداً تFزمن الباد�صا√ وهي عا

بع�ض من اBداب املعا�رصة وقواعد الت�رصيفات 

 كما اأن بع�صاً 
)5(
عندها اإىل املغ������ول والبتهان

م������ن عاداتها واأعرافه������ا وقوانينها تعود اإىل 

.Manu، Parashar مانو وبارا�صار
كان البط������ل نيكهي������ل ع�رصي������اً بامتياز، 

حي������ث كان اأول ف������رد يف العاFل������ة قد تثقف 

باملعنى احلقيقي للكلمة وح�صل على �صهادة 

املاج�صت������ري، ⁄ يكن ي�رصب الكح������ول و⁄ يكن 

�صيته اأي ته������ور اأو طي�ض،  يف طباع������ه و�ص

بل كان متمي������õاً، ذات نيقة يف عاFلته. مات 

ك������È منه �صناً يف وق������ت مبكر من  اأخ������وا√ الأ

لفا  فرا• يف �������رصب الكحول، ⁄ ي ج������راA الإ

رملت������ان تعي�صان يف الق�رص  اأولداً وبقيت الأ

éfiوبت������ني يف كنفه. تõوج قبل ت�صع �صنوات 

م������ن بيمال وهي امراأة éfiوب������ة اأي�صاً وفق 

التقاليد. 

ونيكهي������ل هو مه������راج وحاك������م الولية، 

قومي النتماA ويف الوقت نف�صه منفت على 

الثقاف������ة الغربي������ة; تõوج من بيم������ال زواجاً 

تقليدي������اً لكنه حتول اإىل حب متبادل. وحتت 

تاأثري√ وت�صéيعه، ا�صتفادت من تربية Zربية 

نكليõية واملو�صيقى،  م������ع درو�ض يف اللغ������ة الإ

مم������ا �صه������ل عليه������ا النفتاì عل������ى اÿارج 

طار العاFلي يف  والنطال¥ والتحرر م������ن الإ

»البيت« بهد± »اكت�ص������ا± العا⁄«. ذات يوم، 

يع������ر± نيكهي������ل بيم������ال ب�صدي������ق قدË له 

�صاندي������ب، وهو ثوري مناه�������ض لال�صتعمار 

نكليõي وخطيب بلي≠ وfiر�ض ا÷ماهري،  الإ

اأ�صب������ قاFداً هاماً يف حرك������ة قومية بازZة 

)ال�صوادي�ص������ي(، وقد ا�صت�صاف������ه نيكهيل يف 

بيت������ه، فوقع يف Zرام بيمال كما افتتنت هي 

به ثم ÷اأ اإىل ا�صتغاللها مادياً..
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 ت������دور كتاب������ة الرواية وتلت�ص������ق باأقرب 

�صيات  ما Áك������ن من م�صاع������ر ه������ذ√ ال�ص

وfiركيه������ا بتن������اوب ال�������رصد يف الن�ض فيما 

بينها. فن�صه������د يف خطاب �صانديب وحتركه 

�صيداً لالنفع������ال والفعل، والروì القومية 

احلما�صي������ة الت������ي انحرف������ت ع������ن م�صارها 

. اأما نيكهيل الõوج، فهو يدعو اإىل  ال�صحي

املحاكمة العقالنية واإىل العتدال يف fiاربة 

الب�صاFع النكليõي������ة، بالن�صبة اإليه ل Áكن 

للح������رب اإل اأن ت������وؤدي اإىل قتال بني flتلف 

أيه اأن الوطن ل ينبغي له بحال  الطواFف; وبرا

حوال اأن يكون مو�صع عبادة وت�صنيم،  من الأ

فالوطن لي�ض �صنماً، اإ‰������ا ي�صتوجب العمل 

�صيتني  مل�صلحت������ه العليا. بني هات������ني ال�ص

د ا�صتيق������ا م�صاعر بيمال التي تكت�صف 

الع������ا⁄ بعد اأن كانت �صب������ه منعõلة يف البيت 

العاFل������ي. لكنها اأ�صبح������ت مرهقة وممõقة 

، بني النفعال واحلب  بني احلداث������ة والÎا

امل�صتقر، اختلطت عندها العواطف الوطنية 

مع Z������رام �صاندي������ب ا÷ام فتق������ول بهذا 

تõج نداAات �صانديب بابو  ال�صدد:»عندما 

ييõها عن  مكان  بق�صية البالد و⁄ يعد بالإ

مديح������ي واإطراFي، اأحترر من اأZالل الوجل 

لريق�ض دمي على اإيقاع نغماته. اإن اأحاديثه 

 Vaishnav ±عن الف������ن و�صعر الفي�صن������ا
أة والفر¥ بني  والعالق������ات بني الرجل وامل������را

الواق������ع واÿي������ال وبني احلقيق������ي واملõيف 

وحتليله لها، اأفكار تكونت وتõاحمت Xاللها 

لت�صو�ض عقلي وروحي«.

oيÈز طاZور بهد± ناقد، الروؤية امل�صوهة 

املتعلق������ة باملثاليات كما يÈز ب������õو القومية 

الهندي������ة والنق�ص������ام الطاFف������ي والتFõé������ة 

رهاب واحلما�������ض الديني يف  الكياني������ة، والإ

حركة ال�صوادي�ص������ي املÎافقة جميعها ببلبلة 

مة .رمب������ا يكون ذلك  فكرية وفو�ص������ى من

تعبرياً �رصيحاً ع������ن اأفكار طاZور و�رصاعها 

م������ر تنتهي هذ√  داخل نف�ص������ه. مهما كان الأ

يل  الرواية مب�صه������د عنف طاFفي وجرì ني

املميت. 

والوط������ن  الهندي������ة،  الهوي������ة  أل������ة  م�صا

وال�صتق������الل، واحلري������ة الفردي������ة، والدين، 

دب وال�صعر  أة، والأ والطاFفية، وق�صية امل������را

، كلها اأمور يéري عر�صها  والر�صم، والÎا

يف ق�صة �رصدي������ة ومثلث Zرامي. فقدر هذ√ 

تلط مع قدر  �صيات الث������ال �صو± ي ال�ص

بلد متاأرج على حافة انقالب. فالبيت الذي 

رج������ون منه عملياً والع������ا⁄ �صي�صبحون  ل ي

واحداً، وال�صطرابات ال�صيا�صية هي �صدى 

لال�صطرابات العاطفية. 

رته  طرì طاZ������ور يف هذ√ الرواي������ة، ن

�صو�������ض و�صعي������ة امل������راأة يف  الغا�صب������ة ب

املة، لي�صعه������ا اأمام  الع������ادات الهندي������ة ال
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ملناق�صتها ومعا÷تها  بة الناه�صة طلباً  الن

ل�ض منه������ا، فعك�ض �صورة �صادقة  بغية الت

للمéتمع واأحواله وكذل������ك تقاليد√ املعمول 

بها منذ مÄات ال�صنني.

فهو ي������Èزo على ل�صان بيم������ال الذهنيات 

ال�صاFدة يف املéتم������ع البنغا›، التي ل تõال 

توؤم������ن باÿرافة وباأق������وال املنéمني لتاأخذ 

منه������م قراراً نهاFياً حا�صم������اً حلياتها عندما 

تروي ق�صة زواجه������ا: »عند ترتيب زواجي، 

ج������اA اإ› منé������م م������ن بي������ت حم������اي )اأهل 

ومي تب�رص  زوجي( وق������راأ طالعي وقال اإن 

مب�صتقب������ل ميمون وبالنé������اì، واإين �صاأ�صب 

زوج������ة flل�ص������ة. كان با�صتطاعتي اأن اأدخل 

Bيات  ه������ذا البيت كعرو�ض فق������ط ب�صبب قوة ا

ح�صن الطالع املب�رصة باÿري والتي لولها ملا 

 .»Aيت ب�صي ح

دها يف الن�������ض نف�صه ت�صلي اإىل  كما 

ا بحما�صة من اأجل نعمة واحدة فقط هي 

اأن تoعر± كõوجة فا�صلة )حتر¥ نف�صها( مثل 

رملة  اماً، وه������ي ت�صحية تقوم بها الأ اأمها 

بحر¥ نف�صها بع������د وفاة زوجها يف الطقو�ض 

الهندو�صية.

رملة واإن ⁄ حتر¥ نف�صها، ينبغي عليها 
والأ

اأن ت�صب بحكم املووؤدة يف ق�صم احلرË من 

البيت، fiا�رصة من جمي������ع ا÷هات، تعاين 

�صعدة النف�صية والقت�صادية،  على جميع الأ

رامل.  ن املéتمع والقانون ل يدعمان الأ لأ

رملة  قوى عن معاناة الأ هر التعبري الأ وي

رملة ال�صغ������رية املهراج  ������اوب الأ عندم������ا 

أة  أريد اأن اأعود كامرا نيكهيل قاFلة: »كال، ل ا

، فما كان علي اأن اأقا�صي 
)6(
اإىل احلي������اة ثانية

منه له������و كا± حلي������اة واح������دة فلينته هذا 

الع������ذاب، من ذا الذي ي�صتطيع احتمال ذلك 

» مرة اأخرى

يتعر�ض طاZور هنا، �صلباً، للعادات التي 

رامل اأن يع�صن يف حõن داFم  تفر�ض على الأ

مل������وت اأزواجهن، ممنوعات م������ن الõواج من 

جدي������د، fiبو�صات يف عõل������ة البيوت. هذا 

املنا الكÄيب هو احلك������م الذي ي�صدر على 

أة كل ذنبه������ا اأن زوجها قد مات. فثورته  امرا

خ������ال¥ ول على القيم،  لي�ص������ت ثورة على الأ

بل ثورة على املéتمع ونفاقه. املéتمع الذي 

Áنع النا�ض من التعبري عن حقهم يف الوجود 

واحلياة. واأك من هذا: حقهم يف احلب ويف 

اأن تكون لهم عواطف.

كم������ا اأن طاZور ي�صعى يف ه������ذ√ الرواية 

أة عن  اإىل تعõي������õ فكرة م�ص������اواة الرجل باملرا

طري������ق الثقاف������ة والتوعية ملعرف������ة حقوقها 

اماً، وهو يéعل  أ�صوة بالرجال  وواجباته������ا ا

أنف�صهم يقوم������ون باملبادرة يطرحون  الذكور ا

أة وانطالقها  م������ن خاللها فكرة حترير امل������را

أ:»كان  يف املéتم������ع. ويف �������رصد بيمال نق������را
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زوجي موؤمناً على الدوام بفكرة ثابتة هي اأن 

ا√  الرج������ال والن�صاA لهم الواجبات نف�صها 

بع�صهم بع�صاً، وبناA عليه يكون لهم احلقو¥ 

نهم مت�صاوون يف احلب«.  نف�صها لأ

ومل������ا كانت حياة بيمال مركبة �صمن قيم 

رج اإىل  منõلي������ة �صيقة، يقìÎ زوجه������ا اأن ت

لق لتقوم فقط  نه������ا ⁄ ت الع������ا⁄ كي تفهمه لأ

باملهم������ات املنõلي������ة الروتيني������ة وتقبع داخل 

م�صاحة fi������دودة لتعي�ض يف ع������ا⁄ التقاليد 

القدÁة ب������ل لتتفت باكت�صاب املعرفة والقوة 

واحلب م������ن العا⁄. فيع������È نيكهيل عن هذا 

 ، اأرجو التوجه باملناجاة التالية: »اأحبيني، 

�صيتك  ويف �صياA ه������ذا احلب فلتنم������و �ص

وتõدهر مبداها كلي������اً، وليذهب عني بعيداً 

ردتo ح�������رص فيه، ولتنت�رص 
طار الذي اأ الإ

اإرادة ا فيك، ولريتد عنادي خاFباً«.

وطاZور، املفكر وامل�صل الجتماعي، مل�ض 

اأن بالد√ تÎاجع كلما ازداد الفقر اإمعاناً يف 

ال�صعب، مما جعله يبحث عن احلالة املÎدية 

للطبق������ات امل�صحوق������ة، فه������و ل ي�صتطيع اأن 

ن  يف�صل نف�صه عن الذين اأدنى منه طبقياً لأ

بعرفه الطبقات لي�ض لها اأقفال.

وي������Èز طاZ������ور يف هذ√ الروؤي������ة انعدام 

الت������وازن القت�ص������ادي يف ب������الد√ من خالل 

يل الو�صع  �صية بون�صو عندما ي�صف ني �ص

املاأ�صوي الذي يعي�صه هذا املواطن يف وليته، 

و�������ض مي������ا√ امل�صتنقعات اإىل  أن������ه يكابد ب با

ركبتيه، ول يك�صب لنف�ص������ه واأ�رصته �صوى ما 

يع������ادل وجبتي طعام يف الي������وم وملدة ب�صعة 

كل  أ�صلوب������ه بالأ أ�صهر م������ن ال�صنة فق������ط. وا ا

يت�صمن اإمالA معدت������ه ب�رصب كوب كبري من 

 Èك املاA قب������ل ا÷لو�ض للطع������ام، والق�صم الأ

أنواع املوز  من طعام������ه يتكون من اأرخ�������ض ا

�رصته اأن تكتفي  ال������رديA. ومع ذلك فال بد لأ

ربعة  �صهر الأ بوجب������ة واحدة يف الي������وم يف الأ

الباقيات من العام.. 

لقد حاول نيكهيل م�صاعدة هذا امل�صكني 

ر�ض الذي  أي������دي مالك الأ لكنه ⁄ يفلت من ا

اأرهب������ه با�ص������م الوطنية وبق������وة حتالفاته يف 

حركة التح������رر )ال�صوادي�صي( ليق�صي عليه 

مادي������اً ومعنوياً. Zري اأن طاZ������ور ل ي�صت�صلم 

أ�صتاذ  لم حي������ث يعÈ عن ذلك يف حديث ا لل

قدË لنيكهيل: »قد ينéو بان�صو وقد Áوت، 

لك������ن �رصاعن������ا �صد ه������وؤلA النا�������ض الذين 

أنواع������اً ل تع������د ول حت�صى من  اخÎع������وا ا

بناA اأمتنا يف جمالت  الد�صاF�������ض واحلباFل لأ

عمال هو �رصاع م�صتمر،  الدين واملéتمع والأ

قل ‰وت  فحتى ل������و ا�صت�صهدنا فاإننا على الأ

.»Aصعدا�

وعن������د �ص������وؤال اأح������د اأع�ص������اA حرك������ة 

ال�صوادي�ص������ي عن املال: »ه������ل املال مطلوب 

ليك������ون بت�������رص± رجالك������م الوطنيني خدام 
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« كان ا÷واب: »اأج������ل، يف احلقيقة  م������ة الأ

ه������م ملوكن������ا، والفقر ينتق�ض م������ن طاقتهم 

أبداً اأن ي�صافر  أننا ل ن�صم ا أتعلمني ا امللكية. ا

�صانديب بابو اإل يف حافلة درجة اأوىل وهو 

أب������داً بقبول مثل هذ√ الرفاهية، اإذ  ل يÎدد ا

اهر املهابة والكرامة  ة على م عليه املحاف

لي�ض من اأجله هو بل لعõتنا جميعاً. لقد قال 

امة  وة بف لنا �صانديب باب������و اإن جاذبية ال

ر�ض،  ������م �صالì مللو الأ أع اهرها هي ا م

ولي�ض التõام الفقر بالن�صبة اإليهم قمعاً للنف�ض 

فح�صب بل هو انتحار«.

لقد �صاع مفهوم احلق يف حركة التحرر 

امل�صماة ال�صوادي�صي، كما اختلط فيها مفهوم 

�صية، ومت  امل�صلحة العام������ة بامل�صلحة ال�ص

ا�صتغ������الل حما�ص������ة ال�صب������اب للت�صلط على 

ال�صعف������اA وال�صتبداد به������م بطريقة �رص�صة 

������ع ا÷راFم بحéة الغاية  أف حيث ارتكبت ا

النبيلة مم������ا ولد �رصاعاً مميت������اً بني احلق 

�صعدة. فقد رفعت  والباطل على جمي������ع الأ

احلركة راية التحرر با�صم مقاطعة الب�صاFع 

نكليõية، واأخذت ترهب النا�ض وت�صتبد بهم  الإ

بتهم������ة التعامل مع امل�صتعمر معللة ذلك باأنه 

�ص������اأن طبيعي واأن كل بلدان العا⁄ يحكم فيها 

امللك بالÎهي������ب ول يتم اÿ�صوع حلكومته 

 ìيف ه������ذا املو�ص������وع يطر ... اإل باÿ������و±

طاZور حدود احلرية داخل املéتمع وحدود 

�صلطان الÎهيب باأنه ينبغي اأن يقت�رص على 

�رصار مب�صال  أولÄك الذين Áيل������ون اإىل الإ ا

�صاAة اإىل  أو الإ أو القت������ل ا أو ال�رصقة ا النا�������ض ا

أن������ه ل ينبغ������ي اأن Áلي  بقي������ة املواطنني، وا

اÿو± على النا�ض اأي نوع من الثياب ينبغي 

عليهم اأن يلب�ص������وا ومن اأي �صو¥ ي�صÎون، اأو 

أو ماذا ياأكلون ومع من ياأكلون،  أين يتاجرون ا ا

 ±Îري معZ ن�صان فهن������ا تكون حرية اإرادة الإ

أتلف  ن�صانية قد ا طال¥ ومعنى الإ بها على الإ

من ا÷ذور.

ويعر�ض طاZور النتاF������ الوخيمة التي 

أي������ه يوقع  تنé������م ع������ن ال�صتبداد ال������ذي برا

نه ي������وؤدي به  املéتم������ع يف حلق������ة مفرZة لأ

اإىل خل������ق م�صتبدين ب�ص������كل م�صتمر يوؤمنون 

خرين هو عقي������دة وديانة،  Bباأن اإخ�ص������اع ال

عمال الوح�صية  واأن لهم احلق بارت������كاب الأ

قناعهم باأ�صل������وب تفكريهم  بح������ق النا�������ض لإ

ومعتقدهم. ويعط������ي اأمثلة على ذلك: الكنة 

التي تقمعها احلم������اة ت�صب اأك احلموات 

قمعاً يف معاملة كنتها عندما تتبدل املواقع، 

�ض املقه������ور اجتماعياً يلéاأ اإىل قمع  وال�ص

رب البيت بطريقة مرعبة عندما ي�صب هو 

�صاحب ال�صلطان.

رهاب  ويعتÈ طاZور طباFع الطغيان والإ

�ض  أنواع ال�صعف، وال�ص والقمع نوعاً م������ن ا

ال�صعيف وحد√ هو الذي ل Áتلك ال�صéاعة 
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ليحكم بالع������دل، ويعاهد نف�صه على fiاربة 

هذا املثلب الرهيب يف حركة التحرر عندما 

قال نيكهي������ل: »اإن معركتي �صتكون �صد هذا 

ال�صعف الرهيب فيكم«.

ويبدي طاZ������ور يف ه������ذ√ الرواية تبنيه 

و› ملفه������وم الالعنف ليح������ارب احلما�صة  الأ

امل�صلل������ة وال�صتغالل واملن������اورة يف مو�صوع 

م������ة، مف�صاًل ممار�صة  مقد�������ض كمو�صوع الأ

حق������ه يف ال�������رصاع بطريقة �صلمي������ة، فيقول 

نيكهي������ل بهذا ال�ص������دد: »اإن عقلي وج�صدي 

ينفران مبéرد فكرة اإXهار احلدة يف الكالم 

و بالفعل«. لقد اعت������Èتo دوماً اأن ا�صتعمال 
أ ا

�ض  العن������ف هو نوع م������ن ال�صع������ف. فال�ص

ال�صعيف وحد√ هو الذي ل Áتلك ال�صéاعة 

ليحكم بالع������دل، فهو يحاول اأن ي�صل �رصيعاً 

اإىل Zايته بطر¥ Xاملة flت�رصة«.

ر بها  ������رو± التي كان������ت  يف تلك ال

م برزت  ������ب املن الب������الد و�صمن هذا ال�ص

م������ة – الربة، الوطن،  أف������كار وتعابري مثل الأ ا
الطاFفية;  احلري������ة،  املواطن������ة،  الوطني������ة، 

مة بالن�صبة اإىل �صانديب 
القومية، فتاألي������ه الأ

هو اإقامة وث������ن لل�صعب كي ينطق هو با�صمه 

ويوXفه وفق رZباته وج�صعه. 

أ البالد اإىل كيانات  وكان امل�صتعمر قد جõا

طاFفية وط������رì يف الوقت نف�صه فكرة وحدة 

بط  مة الهندية مما اأوقع املنا�صلني يف ت الأ

وفو�صى فت�صتت اأفكارهم بني الوطنية التي 

 Aايتها التحرر م������ن امل�صتعمر وبني النتماZ

خرى، وبني  اإىل الطاFفة وfiاربة الطواFف الأ

التطل������ع اإىل حت�صني القت�صاد وبناA املéتمع 

القومي. ففي ه������ذا املéال يعتÈ طاZور اأن 

ن�صان مفطور على حب وطنه، لكنه ينبغي  الإ

دام الدين  عليه اأن يتéنب النفع������ال وا�صت

ا√ ما  كذريعة لتوجيه حما�ض ا÷ماهري با

تباع  م������ة(، فيقول نيكهيل لأ ا�صما√ )بدعة الأ

احلرك������ة الوطنية: »نحن نري������د اأن يكون لنا 

ديننا ووطنيتنا يف الوقت نف�صه. لكن النتيéة 

اأن كليهما Zري مفهومني بالن�صبة اإلينا،; اإنها 

ر�صالة حيات������ي اأن اأ�صع حداً له������ذا التنافر 

 Fال�صاخ������ب. فنح������ن لن نح�صل عل������ى نتا

أ فيه  �صادقة وحقيقية اإل يف اليوم الذي نبدا

بالعمل مل�صلحة البالد«.

يعÈ طاZ������ور يف هذ√ الرواية عن اإÁانه 

باملعرف������ة والعمل ال������دوؤوب ك�صبيل للنهو�ض 

�صية نيكهيل ⁄  أنه ع������È �ص م������ة، ورZم ا بالأ

اماً لكنه  يكن يعار�������ض احلركة الوطني������ة 

مة« ك�صعار  يرف�������ض قبول �صعار: »حتي������ى الأ

أ�صا�ص������ي ونهاFي، مف�صاًل عنها عبادة احلق;  ا

نا�صي������د الوطني������ة التي  وه������و ل ي������رى يف الأ

درة ول  نا�صي������د ال�صحري������ة امل أ�صماه������ا الأ ا

يف ال�صع������ارات احلما�صي������ة اأي فاFدة ترجى، 

بينما يرى �صاندي������ب، قاFد احلركة، العك�ض 



⁄É©dGh â«ÑdG ‘ …ôµØdG ´GöüdGh QوZÉW

157 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

لي ا يف  مة هي  اماً، فهو يوؤمن اأن الأ

أنه يعبد  ثل له احلقيقة ويعتقد ا الب�رصية و

مت������ه. كما ت�صكل مفهوم  مة بعبادته لأ اإله الأ

التح������رر والوطني������ة عند بيم������ال واأ�صبحت 

تعÈ عن������ه باندفاع وحما�صة بقولها: »�صاأكون 

ردتo لها 
أمت������ي. اإن اأ جل م�صلحة ا

ج�صع������ة لأ

أ�صتو› عليه،  أنتõع������ه وا أ�صتطي������ع اأن ا �صيÄ������اً ا

فاأنا بطبعي ميالة للغ�صب – و�صاأXهر حدة 
أريد اأن  طبعي من اأج������ل م�صلحة ب������الدي. ا

أذب واأقطع اإرباً انتقام������اً من الذين اأمعنوا  ا

باإذل› ل�صن������وات طويلة. اإنني بطبعي ملحة 

نني  ا�صتحواذية، و�صاأZ������دو مفتونة باأمتي، لأ

هر › ب�صكل ي�صب باإمكاين  أريد له������ا اأن ت ا

أو رب������ة واأقدم لها القرابني  أماً، ا أ�صميها ا اأن ا

ر�ض من  من البهاF������م اأروي بدماFه������ا كل الأ

أنا كاFن ب�رصي، ول�صت اإلهة«. حولها. ا

يل يف �������رصد√ رداً على ذلك:  فيق������ول ني

 oق�صمت
أنا فكنت flتلفاً عنه������ا، لقد اأ أم������ا ا »ا

أنني لن اأقع يف هذيان flمور من اأجل بع�ض  ا

مة مثل املم�صو�ض، وكنت  ثارة ولن اأعمل لالأ الإ

أوؤدي واجبي باندفاع املتع�صب  م�صمم������اً األ ا

أ�صتع������ني علي������ه باحلما�ص������ة النارية، بل  واأل ا

أتابع العيوب ال�صغرية يف  اأف�ص������ل اأن اأ�صÈ وا

أ�ص������دد �رصبات مادية ج�صدية  العمل من اأن ا

موجعة عنيفة على خدامي«.

يرف�������ض طاZور التميي������õ بني الأ· كما 

ب������ني الب�رص Zايته يف ذل������ك �صéب التع�صب 

ن�صانية ،  وزرع مع������اين روحي������ة للوح������دة الإ

فيق������ول نيكهيل يف ذل������ك: »ينبغي عليك األ 

يõ بني كاFنني من الب�رص ول بني اأمتني من 

ر�ض«. ويطرì ال�صوؤال على �صانديب:  اأ· الأ

أنا ل اأعÎ�ض على عبادتك، ول اأمنعك من  »ا

مة ولكن هل Áكن لطقو�ض تقدي�صك  تاأليه الأ

ار�ض ويف الوقت نف�صه تكر√ املقد�صات  اأن 

» احلا�رصة يف اأ· اأخرى

مة يعني  مل������اذا حب الوطن وتقدي�������ض الأ

خرى  عند بع�صهم ك������ر√ مقد�صات الأ· الأ

ن�صانية هي Zنى للب�رصية  ألي�صت مقد�صات الإ ا

 Aبادة واإلغا جمعاA اإن كانت ل تدع������و اإىل الإ

.. وهل Áك������ن الف�صل بني  خرين Bوج������ود ال

مة والوطن والوطنية والقومية  ن�صان والأ الإ

مة من  فوفق منطق علم الجتماع، تتولد الأ

 
)7(
زواج جماع������ة م������ن النا�ض وبقع������ة اأر�صية

حتيى هذ√ ا÷ماع������ة حياة موحدة امل�صال 

موحدة امل�صري موح������دة العوامل النف�صية  

املادية يف قطر معني يك�صبها تفاعلها معه يف 

يõها عن  جمرى التطور خ�صاF�ض ومõايا 

ة   والقومية هي يق
)8(
Zريها من ا÷ماعات;

�صيتها  مة وتنبهها لوح������دة حياتها ول�ص الأ

ومميõاتها ولوحدة م�صريها; وهي الروحية 

مة  أو ال�صعور الواحد املنبثق من الأ الواحدة ا

من وحدة احلياة يف جم������رى الõمان. لي�صت 
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أو نعرة  القومي������ة جم������رد ع�صبي������ة هوج������اA ا

أو دينية. اإنها  أولي������ة ا متول������دة من اعتقادات ا

أو نعرة دموية  لي�ص������ت نوعاً من الطوطمي������ة ا

�صاللية، ب������ل �صعور خفي �ص������اد¥ وعواطف 

حي������ة وحنو وثيق على احلي������اة التي عهدها 

ن�صان. وقد تلتب�������ض اأحياناً بالوطنية التي  الإ

ن الوطنية من القومية  هي fiبة الوط������ن لأ

 Aن الوط������ن اأقوى عامل م������ن عوامل ن�صو ولأ

م������ة واأهم عن�رص م������ن عنا�رصه������ا. اإنها 
الأ

الوجدان العمي������ق احلي الفاهم اÿري العام 

ر  املولد fiبة الوطن والتعاون الداخلي بالن

مة. والوطن  خط������ار التي حتد¥ بالأ لدفع الأ

وتربت������ه حيث فت املرA عيني������ه للنور وور 

م������õاج الطبيعة وتعلقت حياته باأ�صبابها هما 

.
)9(
اأقوى عنا�رص القومية

ن�صان   يف هذ√ الرواية يقر طاZور باأن الإ

مفط������ور على حب وطنه، كما يقر باأن العمل 

�صمى الوحيد ه������و العمل مل�صلحة البالد،  الأ

ويدعو للمواطن������ة يف وحدة املéتمع الهندي 

بقول نيكهي������ل: »اإن كانت فكرة وحدة الهند 

 Aõفه������ا هم جFميع طواéفك������رة حقيقي������ة ف

�رصوري منها«.

بي������د اأن اإخال�صه وولA√ للوطن ⁄ Áنعا√ 

م������ن ن�رص كتاب يف ع������ام 1916م يهاجم فيه 

التع�ص������ب حتى واإن كان للوط������ن رمبا كان 

حما�صه لذلك الكتاب راجعا اإىل تاأثر√ بب�صاعة 

احل������رب التي كانت قد بلغت ذروتها يف تلك 

ون������ة. ثم نرا√ ينقلب على الõعيم الروحي  Bال

الهندي Zاندي، وينتقد اعتماد√ على املغõل 

وب�صاط������ة العي�������ض كو�صيلة �صلبي������ة ملقاومة 

ليõي معت������Èا ذلك تب�صيطاً  ال�صتعمار الإ

.
)10(
مور اأك مما ينبغي وت�صطيحاً لالأ

وتط������ر¥ طاZ������ور يف ه������ذ√ الرواية اإىل 

مو�صوع الدين وتقاليد الطواFف ومعتقداتها 

وعاداته������ا يف البنغ������ال، بغي������ة تقوية دعاFم 

الت�صام������ الدين������ي �صارحاً ذل������ك يف اأقوال 

نيكهيل: »نحن اأح������رار يف ممار�صة عقاFدنا 

الديني������ة ، لك������ن ل �صلطة لنا عل������ى عقاFد 

أنا من الفي�صنا±  خرين الدينية. اإن كنتo ا
Bال

أتن������اول يف ZذاF������ي �صوى  Vaishnav ول ا
النب������ات ه������ذا ل يعني منع طاFف������ة ال�صاكتا 

ن ال�صاكتا  Shakta م������ن اإراق������ة الدم������اA لأ
 Radha ولي�ض رادها Kali »‹يعبدون »كا
وكري�صن������ا Krishna مث������ل الفي�صنا±، فهم 
يذبحون احليوانات يف هيكل »كا›« وياأكلون 

اللحوم. فماذا باإمكاننا اأن نفعل يف مثل هذ√ 

ار�ض  ح������وال ينبغي اأن نÎ كل طاFفة  الأ

حرية عبادتها وف������ق عقاFدها اÿا�صة بها، 

أنتم من يق������وم باإثارة  فاأرجوك������م ل تكون������وا ا

ال�صغب وال�صطرابات«.

أي�صاً  »اإن ا÷امو�������ض يف بالدن������ا يعطي ا

أي�ص������اً يف احل������ر ويف  ������دم ا حليب������اً وي�صت
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عمال الõراعية. لكن عندما نرق�ض حول  الأ

أكتافن������ا روؤو�ض  حداFقن������ا الداخلي������ة وعلى ا

ا÷وامي�ض املقطوعة وقد �صالت دماوؤها على 

ر منا لو تنازعنا  اأج�صادنا، فاإن الدين �صي�ص

خرى بهذا ال�صاأن، واحلقيقة  مع الطواFف الأ

هم التي �صتبقى هي النõاع، فاإن  الوحيدة الأ

كانت البق������رة وحده������ا دون ا÷امو�صة هي 

املقد�صة التي ل تذب فاإن هذا ل يكون ديناً 

بل تع�صباً«. 

تعطين������ا ه������ذ√ الرواي������ة املمتع������ة الغنية 

مبعلوماته������ا وبامل�صاFل التي تطرحها، اأفكاراً 

مو�صحة عن خطورة درا�صة مو�صوع مقد�ض 

كمو�صوع الوطن والتحرر، وتدعونا اإىل التاأين 

يف تقديرنا �صعوبة املعوق������ات التي تعÎ�ض 

م�صرية املéتم������ع القومي ونه�صته �صواA على 

ال�صعي������د الداخلي لتذليل ال�صلبيات الكامنة 

يف �صلب طباFعنا املوروثة واأحكامنا ال�صلفية 

أم عل������ى ال�صعيد اÿارجي يف مواجهة قوى  ا

خرى واأطماعها.  الأ· الأ

نكليõية يف كلية راج يف جامعة  �صتاذة نيفيديتا �صني ا�صتاذة اللغة الإ نكليõية الأ رواية طاZور ترجمتها اإىل الإ  1

نيودلهي; ترجمتها اإىل العربية الدكتورة ماري �صهر�صتان )الÎجمة قيد الطبع(.

.2010 8 11 Aربعا ملي�ض علي: الثورة ثقافة: الأ  2

فكار يف قيمة عواقبها العملية،  راA والأ Bعي، اأي يتبع املذهب الذي ي������رى اأن معيار �صد¥ الFمات������ي: ذراZبرا  3

احها«، وهي فل�صفة جيم�ض و�صيلر وديوى. فاحلقيقة تعر± ب»

441 – املéلة بريوت – املéلد8 العدد2 – 1)4(1933. عمال الكاملة – �ض 440 اأنطون �صعادة – الأ  4
اأفغاين مقيم يف الهند.  5

العودة اإىل احلياة ثانية هي مرتبة من املراتب يف عقيدة التقم�ض �صمن العديد من ديانات العا⁄. واملراتب   6

ن�صانية ثاني������ة، وامل�ص هو التحول اإىل حيوان،  : اأي العودة اإىل احلياة الإ ه������ي وفق الثواب والعق������اب: الن�ص

الف�ص������ هو التحلل، والو�ص ه������و التحول اإىل ح�رصة، والر�ص هو التحول اإىل حé������ر، والق�ض والق�صا�ض اأي 

التحول اإىل اأدنى مرتبة من الوجود. 

مقولة لرينان ن�صوA الأ·  �ض 235.  7

اأنطون �صعادة ن�صوA الأ· �ض 259.  8

اأنطون �صعادة ، ن�صوA الأ·  �ض263.  9

e Myriad�، للموؤلفني: كري�صنا دوتا واندرو روبن�صن،  minded Man :ورZ10 عن كتاب رابندرانات طا
تقدË برهان fiمد �صيفو.

الهوام�ش

¥µ
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�صالمية، وكان ا÷�رص  إارة الإارة الإ ارة الصارة الص صندل�������ض لوحة راFعة يف ذاكرة احل�صندل�������ض لوحة راFعة يف ذاكرة احل� كل الصكل الصكل الأ صي�صي�

ور صور صور  صكلت بعبورها ع�صكلت بعبورها ع� كلت بعبورها ع�صكلت بعبورها ع�ص صارة املرنة املت�صاfi������ة، و�صارة املرنة املت�صاfi������ة، و� ارة املرنة املت�صاfi������ة، و�صارة املرنة املت�صاfi������ة، و�ص صال������ذي عÈت عليه تلك احل�صال������ذي عÈت عليه تلك احل�

وروبية. ة الصة الصة الأ صية مبا فيها النه�صية مبا فيها النه� ية مبا فيها النه�رصية مبا فيها النه�رص رصة الب�رصة الب� ة الب�صة الب�ص صالنه�صالنه�

� ه� ه�  711م، تدفق امل�صلمون من عرب وبربر  ندل�ض عام 92 وبع������د فت الأ

قوام يف اأماكن عرفت با�صمها فيما  و�صواه������م على تلك البالد، وا�صتوطنت الأ

أن�صاب اليم������ن من جذمني: كهالن وحمري،  ماع ا oماع ن جماع ن ج بعد، ويق������ول ابن حõم: اإ

ة. ر ض ا   عية العا ي�س  اأ وبا ور

£ا ال£  : الفنا  ل الفن الع

❁❁

ò

انية  ل  انية ضي م اأUض ل  انية ضي م اأUض ل  ي م اأUض ضا اأندل�ضا اأندل�

�ة �ةد  د 

❁
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ندل�ض:  وقد كان من مراكõهم املعروفة يف الأ

قورة ومر�صية وZرناطة وبطليو�ض صقورة ومر�صية وZرناطة وبطليو�ض صقورة ومر�صية وZرناطة وبطليو�ض  صطليطلة و�صطليطلة و�

ضن بع�ضن بع�ض بيلية، ومن املعل������وم صبيلية، ومن املعل������وم صبيلية، ومن املعل������وم اأ ص�ص� إوقرطب������ة واإ إوقرطب������ة و

ية ول اليمانية ول اليمانية اأقامت ممالك  ول اليمانصول اليمانص ص�ص� ��رص ذات ال���رص ذات ال���رص ذات الأ ���������� الأ

أبرزها:  ندل�ض، ومن ا يف الأ

Ñة  ر ر  م  بن 

ة رنا ر  م  بن الأ

ية ضÑي Ñا م اإ بن 

ندل�س م  الأ g بن

ندل�س م  الأ س  ني س بن مر ني س بن مر

ندل�صي fiمد بن اأبي  ������ور الص������ور الص������ور الأ صوكان املن�صوكان املن�

ول Áانية. صول Áانية. صول Áانية.  ص�ص� عامر من اأ

ب صب صب  صحاب قلعة يح�صحاب قلعة يح� حاب قلعة يح�صحاب قلعة يح�ص ص�ص� وكذلك بنو �صعيد اأ

قرب Zرناطة. 

رصعيان العلماA بنو املنت�رصعيان العلماA بنو املنت�رص من اأهل  وم������ن اأ

Zرناطة، وكذلك بنو عب������د ال�صالم من اأهل 

ندل�ض ابن  ع������راA الصع������راA الصع������راA الأ صب������رز �صب������رز � أ Zرناط������ة، ومن ا

زدي اليماين.  هاين املهلبي الأ

ولكنن������ا �ص������و± نتوقف عن������د ثالثة من 

ندل�صي،  ��ني يف التاري ال���ني يف التاري ال���ني يف التاري الأ �برز علماA امل�صلم����برز علماA امل�صلم��� أ ا

ول صول صول  ص�ص� إب������ل التاري������ الإب������ل التاري������ ال�صالم������ي، وهم م������ن اأ

أن�صاب Áانية، وذلك على �صبيل املثال ولي�ض  ا

رصاحل�رصاحل�رص، وهم: 

كfi Èي الدين بن عربي  ي������ الصي������ الصي������ الأ صال�صال�  – 1
ندل�صي، ومن املعلوم اأن طيA هو  الطاF������ي الأ

ادد بن زيد بن كهالن بن �صبادد بن زيد بن كهالن بن �صباأ بن  ooأ o جلهم������ه بن ا

حمري من اليمن. 

2 – العالمة عبد الرحمن بن خلدون. 
3 – ل�ص������ان الدي������ن بن اÿطي������ب وزير 

Zرناطة. 

أثراً حا�صماً يف  ن كاًل منهم تر ا وذلك لأ

ي. جماله الفكري والتاري

رب���  ��� ب���  ي��� الد ضي���  اأول: ال

: ض Vس ا ر احل�ضار   واأ

 ��� يا و رب���  اب���   ����  –  1

: لفا وم

يÎبع ال�صي fiيي الدين بن عربي على 

�صالمية،  قمة الهرم الفكري يف احل�صارة الإ

علماً وõZارة تاأليف و�صمول معار±.

ولد fiمد ب������ن علي بن عربي يف مدينة 

�رصة عربية عريقة  ندل�ض، لأ »مر�صي������ة« يف الأ

معروف������ة بالتقى والعلم. وانتق������ل مع اأ�رصته 

اإىل اإ�صبيلية فدر�ض هنالك القراBن واحلديث 

والفقه على يد اأحد تالميذ »ابن حõم« اإمام 

ندل�������ض. وكان يف  اهري يف الأ املذه������ب ال

الثامنة من عمر√ حني و�صل اإ�صبيلية.

وىل ن�صاأة فتى مÎ± يف  وكانت ن�صاأته الأ

أ�������رصة ثرية، فقد التفت اإىل ال�صيد وجمال�ض  ا

أم������ارات الõه������د  ه������ر علي������ه ا دب، و⁄ ت الأ

والت�ص������و±. ولكن هذ√ ال�ص������ورة تبدلت اإثر 

زواجه من مرË بن������ت fiمد بن عبدون بن 

عبد الرحمن الباج������ي. وكانت مثاًل �صاحلاً 

يف التقى وال�صالì والورع.
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أ اب������ن عربي  ب������دا

تÎاAى له يف اأحالمه 

عذاب������ات جهنم، ويف 

ت������ويف  الف������Îة  تل������ك 

مع������ت  و وال������د√، 

�صباب لديه لي�صلك  الأ

طريق الت�صو±، وهو 

ل يõال يف اإ�صبيلية.

ب������الد  كان������ت 

وقته������ا  ندل�������ض  الأ

املوحدين  حكم  حتت 

أ�ص�ص������وا دولة  الذي������ن ا

ط������را±  الأ مÎامي������ة 

عا�صمتها»مراك�������ض«. 

وقد عا�رص ابن عربي 

ثالثة من خلفاA هذ√ 

الدولة هم: يو�صف بن 

ويعقوب  املوؤمن،  عبد 

املن�صور، وfiمد النا�رص.

تغل������ي بال�رصاع������ات  ندل�������ض  كان������ت الأ

تية من  Bوروبية ال ال�صيا�صي������ة �صد الق������وى الأ

ندل�ض. ال�صمال مهددة الوجود العربي يف الأ

ندل�ض �صاحة  ويف الوقت نف�ص������ه كانت الأ

للح������ركات الفكري������ة العميق������ة امل�صتن������رية، 

تلفة، وكان  وللحوار الفكري بني التيارات امل

خلفاA املوحدي������ن، وخا�صة يعقوب املن�صور، 

فق،  على ق������در وافر من الت�صام������ و�صعة الأ

ورحابة الثقافة. وقد عر± البال• املوحدي 

اأعالم������اً كباراً يف الفكر من اأمثال ابن طفيل 

وابن ر�صد وابن زهر و�صواهم. وقد �صهد ابن 

عرب������ي جثمان ابن ر�صد fiم������ولً على بعري 

ومعه حمل من كتبه.

تتلمذ ابن عربي يف الت�صو± على بع�ض 

اأعالم ع�رص√ من اأمثال:

 مو�صى بن عمران املريتلي.
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 اأبي العبا�ض العرياين.

 اأبي عبد ا جماهد.

 اأبي عبد ا ق�صوم.

 اأبي احلéاج ال�صÈبلي.

وتع������ر± اإىل عéوز تدع������ى فاطمة بنت 

املثنى القرطبية فلõمها واأخذ عنها ريا�صات 

�صية  ل������ه �ص ثلت  النف�������ض ال�صوفي������ة. و

»اÿ�رص« يف اإطارها املتõهد املتعبد الورع.

❁    ❁    ❁

Zادر ابن عرب������ي اإ�صبيلية يف جولة على 

ندل�������ض واملغ������رب. ف������õار قرطبة،  م������دن الأ

وبéاي������ة. حيث التقى ب������ن احل�صن ال�صبيلي 

املعرو± باأبي مدين، وهو املت�صو± امل�صهور 

�صالم������ي، كم������ا زار تلم�صان  يف التاري������ الإ

وتون�������ض، واأقام بع�ض الوقت يف فا�ض. وعاد 

ندل�������ض فõار بع�ض مدن������ه. وعاد اإىل 
اإىل الأ

املغرب حيث زار مراك�ض عا�صمة املوحدين 

حالم وال������روؤى، ثم ق�صد بéاية  وعاودته الأ

أنه  ثاني������ة، وتطورت روؤا√ اإىل حل������م راأى فيه ا

.Aوم ال�صماéوج بنõيت

كان ابن عرب������ي يف الثانية والثالثني من 

داA فري�صة  ه اإىل امل�رص¥ لأ عم������ر√ حينما ا

ندل�ض ول  ، و⁄ يعد من يومه������ا اإىل الأ احل������

اإىل املغرب.

اأقام ال�صي ابن عربي يف مكة ثال �صنني 

تعر± خاللها اإىل اإمام احلرم املكي املعرو± 

ام« وكتب فيها  باأبي خا�صه. وتõوج ابنته »ن

�صوا¥« وهو �صعر رقيق يف  ديوانه »ترجمان الأ

الغ������õل الذي يوحي مبعان �صوفية راFعة من 

خالل �صور الغõل احل�صي ا÷ميل.

�رصة  كانت ب������الد امل�رص¥ حتت حك������م الأ

يوبي������ة من �صالل������ة �صالì الدي������ن. وكان  الأ

حكمهم Áتد على م�������رص وال�صام واحلéاز، 

وقد ق������ام اب������ن عرب������ي برحلة طويل������ة زار 

خاللها م������دن امل�������رص¥. وكان ال�صليبيون ل 

يõالون يحتلون اأج������õاA من اأرا�صي امل�صلمني 

يف ال�ص������ام. ول يõال������ون يف اإمارتي اأنطاكية 

BراA ابن عربي  وطرابل�ض. وهذا ما يف�رص لنا ا

املت�ص������ددة يف هذا املéال وكراهيته ال�صديدة 

جانب ال�صليبيني. لالأ

يف املو�ص������ل التق������ى ابن عرب������ي ال�صي 

املت�صو± »علي بن جام������ع« ولب�ض بني يديه 

خرقة ال�صوفية.

ويف القاه������رة قال بوحدة الوجود فتاألب 

أث������اروا العامة، ولكن العادل  عليه الفقهاA، وا

يوبي �صاح������ب م�������رص كان مت�صاfiاً فلم  الأ

يلحق اأذى بابن عربي.

ويف قوني������ة منح������ه ملكه������ا داراً ي�صكنها 

قيمتها مÄة األف درهم. وذات يوم طر¥ بابه 

�صاFل يطل������ب �صدقة، فقال ل������ه ابن عربي: 

ذها لك. اإنني ل اأملك اإل هذ√ الدار ف



 á«fÉÁ ∫و°UCG øe ¿و«°G øe ¿و«°G øe ¿و« ùdóf°ùdóf° CG AÉª∏Y

1642011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

ويف بغداد اجتمع حوله نفر من املت�صوفة، 

وعاد اإىل قونية ثم اإىل ملطية، ثم ق�صد مدينة 

اهر Z������ازي بن �صالì الدين  أيام ال حل�������ب ا

يوبي، ولقي عند√ ترحيب������اً حاراً واإكراماً 
الأ

رZ������م �صغو• الفقهاA املت�صددين ومطالبتهم 

بطرد ابن عربي اأو معاقبته.

ا�صتمرت اإقامت������ه يف حل�ب حتى 620ه�، 

ث������م Zادره������ا اإىل دم�صق الت������ي لõمها حتى 

وفات������ه يوم 28 ربيع الث������اين 638 ه� املوافق 

. 1240/11/16 م، ودفن هنا

كما �صه������د ع�رص ابن عرب������ي اإىل جانب 

وروبي������ة يف �صقيه������ا ال�رصق������ي  طم������اع الأ الأ

والغربي، بداية الõحف املغو› الغا�صم بقيادة 

ق�صى  جنكيõ خ������ان متدفقاً من ال�������رص¥ الأ

ين�رص اÿراب والدمار يف العا⁄. وبعد حوا› 

رب������ع قرن من وفاة ابن عرب������ي كانت املوجة 

املغولي������ة الثانية بقي������ادة هولكو تد بغداد 

�صالمية. وتدمر عا�صمة احل�صارة الإ

❁    ❁    ❁

تر ال�صي fiيي  الدين بن عربي مÄات 

املوؤلف������ات والكت������ب والر�صاF������ل، يف جمالت 

التف�ص������ري واحلديث وعلم ال������كالم، وال�صعر، 

أب������رز موؤلفاته  ولك������ن الت�صو± Zل������ب على ا

بحيث بل≠ القمة يف هذا املéال.

وق������د اأح�صى له الباح������ث عثمان يحيى 

/994/ موؤلفاً بني كتاب ور�صالة.

أ ال�صي ابن عربي التاأليف يف اإ�صبيلية.  بدا

وتاب������ع التاأليف خالل رحلت������ه الطويلة، ومن 

واله كان يéد  أ�صفار√ و أنه خالل ا العéيب ا

الوقت الكايف للكتاب������ة العميقة واملو�صوعية 

وال�صاملة.

يف طليعة موؤلفات ابن عربي تاأتي الكتب 

التالية:

م كتبه،  اأع ي���ة: وه������و  ���ا ا ا-الف

ألف������ه خ������الل 40�صنة، بداية م������ن وجود√ يف  ا

مكة وانته������اA بوجود√ يف دم�ص������ق. ويقع يف 

BراFه  أربع������ة اBل± �صفحة، وه������و جامع لكل ا ا

مة  يف موؤلفاته ال�صابقة، ومادته العلمية �ص

جداً وعميق������ة وZام�صة يف رموزها. ويق�صم 

الكتاب اإىل �صتة اأق�صام هي:

املعار±. 1

املعامالت. 2

حوال. الأ 3

املنازل. 4

املغازلت. 5

املقامات. 6

ق�صام موزعة عل������ى خم�صمÄة  وه������ذ√ الأ

مة. ومن  و�صت������ني ف�صاًل ت�صبقها مقدمة �ص

قوله يف املقدمة:

�صياA عن  )احلم������د  ال������ذي اأوج������د الأ
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أوق������ف وجودها على توجه  ع������دم وعدمه. وا

كلم������ه، لنتحقق بذلك �������رص حدوثها وقدمها 

من قدمه، ونقف عند هذا التحقيق على ما 

اأعلمنا به من �صد¥ قدمه.

وال�صالة على �رص العا⁄ ونكتته، ومطلب 

العا⁄ وبغيته، ال�صيد ال�صاد¥، املدل اإىل ربه، 

Î¥ ب������ه ال�صبع الطراFق، لرييه  الطار¥، امل

يات واحلقاFق،  Bم������ن اأ�رصى به ما اأودع من ال

فيما اأبدع من اÿالFق، الذي �صاهدته عند 

اإن�صاFي هذ√ اÿطبة، يف عا⁄ حقاFق املثال، 

يف ح�رصة ا÷الل، مكا�صفة قلبية يف ح�رصة 

Zيبية.(

النق������اد   √È������ويعت  ��� U���س احل ف�ض ب-

راFه  Bي�صاً ل ها تركيõاً وتل اأعمق كتبه واأك

ال�صوفية. وهو عر�ض مكث������ف لراأي ال�صي 

اب������ن عرب������ي يف وح������دة الوج������ود وخال�صة 

معارفه الوا�صع������ة يف القراBن واحلديث وعلم 

فالطونية  الأ والفل�صفة مبذاهبه������ا  ال������كالم 

احلديث������ة والرواقي������ة وامل�صاFي������ة واإخ������وان 

�صاع������رة واملعتõلة ومن �صبقه من  ال�صفا والأ

املت�صوفني.

م  : وه������و تف�صري �ص رب ف�ض��� اب  -

.Ëن الكرBللقرا

برار. ة الأ Vا -

ض  عرو با ا و ا ض ا الأ ر -�g

. ر الأ ا P

ضية. د ا ال و-الأ

. روا اب الأ -R

ية. ل يا الإ اب ال -

ضية. د اب الرو ال -

امية. ل ة الإ -احل

. ضي الأ ا ال -

❁    ❁    ❁

يقوم الفكر ال�صويف عند ابن عربي على 

ي�صها فيما يلي: قواعد بارزة Áكن تل

القول بوحدة الوجود. 1

ال�صك ال�صويف واحلرية. 2

الõهد ال�صويف. 3

العالقة بني احلق واÿلق. 4

لهية. الذات الإ 5

ن�صان. ا والإ 6

يرى اب������ن عربي اأن كتابات������ه ت�صدر عن 

لهي. واأن ل �صيA ي�صفي من احلرية  النور الإ

اإل طري������ق املت�صوف������ة يف جماه������دة النف�ض، 

فالعق������ل الفل�صفي يقود اإىل ال�صك. والطريق 

Áان وراحة النف�ض هو الت�صال  املوؤدي اإىل الإ

املبا�رص با وا�صتم������داد املعرفة منه. وهذ√ 

املعرفة هي الحتاد باÿالق.

ويرى اأن العلوم على ثالثة منازل:

منõلة هي عل������م العقل: وهو يبحث يف 

الدليل و�صحة الراأي وف�صاد√.
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حوال: ويتو�ص������ل اإليها 
منõلة عل������م الأ

بالذو¥. وبالتéربة.

�رصار:وهو ف������و¥ طور  منõل������ة عل������م الأ

نه fiيط بكل  العقل. وهو اأ�رص± العل������وم لأ

.Aوليا نبياA والأ �ض الأ املعلومات. وي

: ر العا رب  الف ر اب  - اأ

⁄ ينق�ص������م الباحث������ون ح������ول مفكر كما 

انق�صم������وا ح������ول اب������ن عربي ب������ني موؤيدين 

متحم�ص������ون،  واملوؤي������دون  ومعار�ص������ني، 

واملعار�صون �صدي������دو العداوة ينقلون الرجل 

اإىل داFرة الكفر والõندقة.

�صالمي  أب������رز موؤيديه يف التاري الإ ومن ا

أبادي وال�صالì ال�صفدي  õومي والفريوز ا امل

وابن العدË والõمل������كاين والقطب احلموي 

وعم������ر ال�صه������روردي والن������ووي وال�صيوطي 

والكا�ص������اين واملقري وج������الل الدين الرومي 

أبرز  وال�صريازي������ان �صع������دي وحافß. وم������ن ا

معار�صي������ه ابن تيمية واب������ن اإيا�ض والبقاعي 

وجم������ال الدين بن اÿي������ا• وعلي الفار�صي 

و�صواهم.

ن�صاين  ويعتÈ ابن عربي مث������الً للفكر الإ

 Èجيال وع الذي تر ب�صماته بعيداً عÈ الأ

ن�صاين يف  Bة للنقاA الإ القارات. وكان فكر√ مرا

�صمو√ وت�صاfiه ورفعت������ه: يقول يف ترجمان 

�صوا¥: الأ

��ض��ن�� ��ا ���Ñ��� ل�����ض�� م����  ��� : ���ال���

���ا ����ال م�����ا ب����� اأgR������������ار وب�������ض��� ���� ����

د ��� ف ���ر ���ا   ��Ñ�� ��ع�� : ل  �� �� ف��

اإن�������ض���ا ن���ف�������ض���  م���������راة  اأب����������� 

ن�ص������ان عن������د√ جAõ من ه������ذا الكون  فالإ

ا÷مي������ل باأزهار√ وب�صاتين������ه )117 ترجمان 

�صوا¥(. الأ

أه������م يف فكر√  ب������ل اإن������ه ينتقل خط������وة ا

ن�صاين الوا�صع ال������ذي يعÈ عنه من خالل  الإ

�صهر: قوله الأ

وال����Ñ����ا �����������ة  را الأ ����ام����ا  ���� ����ا  األ 

ا ض اأ ض  بال �ضعف  ل  رف 

رة ����ل U���ض��� ����اب����   ��Ñ�� �� ���د U���ض���ار  ل���

��������ر ل���رÑ���g���ا ل و ���� ل�����غ����� ����ر ف����

��� ���ا ����ع����Ñ����ة  ���������������ا و و وب�����ي����� الأ

�������را  ��� راة وم�������ض��� ���������� ا  واأل��������������

�� �� �� ���� احل������ اأن��������  �������� ب����د اأ

�������ا ����ن���� واإ  ���� ����Ñ���� ف����ال����د ����ا ر

�صوا¥( )246ترجمان الأ

 Èوه������ل هن������ا ات�صاع وعمق فك������ري اأك

من ذل������ك ي�صتوعب ثقافات ع�رص√ ومذاهبه 

BراA√ فيقول اإن قلبه يقبلها جميعاً. وا

بل Á�صي ليوؤكد ذلك يف قوله:

ب���ن���ا ��������د  ال��������  ������������� اأب����������������ا  ل 

����رب����ا اأو  ب�������  ������ان������  م�������ا  �����ي����� 
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اأم�������ا ا:  ��������ال�������� األ   : ������ ������ ����ا  ���� ����

اأب����� ا  �����ال����� g�������ل   : ����� ����� م�����ا  واإPا 

�� ���� ن���ف�������ض��� ل��ف�� ���� ن���ف�������ض��� ل���� ل����

�����ي�����Ñ�����ا ����������ا  ���������� ��������ن��������  ������ا  ������ ������

ثر الذي تركه  واإذا نحن حاولن������ا تتبع الأ

ال�صي������ fiيي الدي������ن بن عرب������ي يف الفكر 

ن�ص������اين لكان ذلك بحاجة اإىل جهد ووقت  الإ

مثلة: ن. ونكتفي ببع�ض الأ Bال ìمن املتا Èاأك

�صباين خوان ريبريا  1 يرى امل�صت�رص¥ الإ

أثر ب�صكل  اأن fiي������ي الدي������ن بن عربي ق������د ا

وا�ص������ يف فل�صفة راÁون������دو لوليو. والذي 

يت�صف كتابات لوليو يéد√ يتك يف كثري من 

�صياA على ال�صي fiي الدين. الأ

ع������ال¥ حتقيق ال�صنقريي  175 ذخاFر الأ

.1995

B�صني بالثيو�ض  �صباين ا يرى امل�صت�رص¥ الإ 2

أثراً كبرياً يف كتابات  اأن اب������ن عربي قد تر ا

لهية« ويتابعه  دانتي يف كتابه: »الكوميديا الإ

يف ذلك كثريون. وقد اأفردنا جدولً مف�صاًل 

أث������ري وخا�صة يف كت������اب الفتوحات  لهذا التا

. املكية وكتاب رحلة اإىل مملكة ا

يرى امل�صت�رص¥ الياب������اين ايõوت�صو اأن  3

التاوية وتطورها قد تاأثرت بفكر ابن عربي 

يف املé������الت الفل�صفية وال�صوفية واملعرفية 

رادة. �ض 18  والتوحي������د واحلق املطل������ق والإ

عال¥. ذخاFر الأ

تاأثر �صبينوزا مبو�صوع وحدة الوجود  4

أث������ر مبو�صوع التوفيق  عند ابن عربي كما تا

بني احلقيقة الفل�صفي������ة واحلقيقة املعرفية 

عند ابن ر�صد وقد اأو�ص د.اإبراهيم مدكور 

تفا�صي������ل وجFõيات دقيق������ة مقارنة بني ابن 

عرب������ي و�صبينوزا. »وحدة الوج������ود بني ابن 

عربي و�صبينوزا« القاهرة،1972.

تاأثر »ليبنتõ« بفكر ابن عربي، وÁكن  5

������ة ذلك مبقارنة ب�صيط������ة.  »fiمود  مالح

قا�صم القاهرة، 1972«.

❁    ❁    ❁

كfi Èي������ي الدين بحياته  اإن ال�صي������ الأ

طار احل�صاري  ورحالته وموؤلفات������ه Áثل الإ

الوا�صع للبحر املتو�صط.

فهو قد ولد يف مر�صية، يف اأق�صى Zرب 

�������رصة ذات اأ�ص������ل عربي �رصي  املتو�صط، لأ

ينته������ي اإىل طيA. وانته������ت حياته يف اأق�صى 

�رص¥ املتو�صط يف دم�ص������ق، بعد �صرية حافلة 

بالرحالت العلمية ط������ا± خاللها كثرياً من 

مدن الع������ا⁄ الهامة يف ع�������رص√. وكاأنه بهذ√ 

احلي������اة وه������ذ√ الرح������الت قد رب������ط �رص¥ 

املتو�ص������ط بغربه رZ������م احل������روب الطاحنة 

حقاد املÎاكمة على  واÿالفات العميقة والأ

. مر التاري

وينطلق ابن عربي من روؤية عامة �صاملة 
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ر  ن�صان بغ�ض الن ن�ص������ان، روؤية حتÎم الإ لالإ

ن�صان خليفة  عن عرقه ولون������ه ومذهبه. والإ

ر�ض »واإذ ق������ال ربك للمالFكة 
ا عل������ى الأ

ر�ض خليف������ة« البقرة 30.  اإين جاع������ل يف الأ

واÿالفة رتبة كمالية ل يحوزها اإل الوجود 

ن�صاين كما يق������ول ابن عربي يف فتوحاته،  الإ

ن�صان حيوان  وهو لذل������ك يرف�ض فكرة اأن الإ

أو يقول: اإن هذ√ العبارة تنطبق على  ناطق، ا

ن�صان مõاج  ا÷ماد والنبات واحلي������وان، والإ

ن�صان احلي  خا�ض. واملõاج اÿا�ض ه������و الإ

العاقل الذي يف�صل بقية اÿلق »الفتوحات 

املكية« 642/2

ا  ن�صان الذي خاطب���ه ربه قاFاًل:  اإنه الإ

���ر ❁ الذ  ���ر برب ال o ما  ن�ض���ا ���ا الإ اأ

.)7 ا فعدل )النفطار 6  ف�ض

ن�صان لدى ابن عربي يéمع العا⁄ يف  فالإ

ن�صان عا⁄  �صه، فالع������ا⁄ اإن�صان كبري. والإ �ص

flت�رص »الفتوحات 124/2«.

وانطالق������اً م������ن ذلك كان������ت فكرة حب 

�صيداً  ن�صان لدى اب������ن عربي  ن�ص������ان لالإ الإ

ن�صان flل������و¥ تولد من تõاوج  لروؤيت������ه اأن الإ

أبو√  الروì الكلي والطبيع������ة الكلية، فالروì ا

والطبيعة اأمه «الفتوحات 354/2.

ن�صاين �صم������و√ الفكري  ف������ق الإ ويبل������≠ الأ

والعرف������اين يف مو�صوع وح������دة الوجود لدى 

ابن عرب������ي. فهذ√ الق�صية هي بحر الوجود 

الõاخ������ر الذي ل �صاحل ل������ه، وهي من حيث 

ذاته������ا» احل������ق«. وه������ي من حي������ث �صفاتها 

أ�صماFه������ا » اÿلق« فهي اإذاً احلق واÿلق،  وا

. خر، والقدË واحلاد Bول وال والأ

وعلى الرZم من وج������ود هذ√ العبارة يف 

م�صطلحات ال�صوفي������ة قبل ابن عربي، فاإن 

أر�صى دعاFم هذ√ الفكرة  ابن عربي هو الذي ا

وبلورها وخا�صة يف كتابه ف�صو�ض احلكم:

وا �� �� �� ف��ا ��ذا ال�� �� ب�� �� ف��احل�� 

���روا ��� ف���ا ��ذا ال��� ��ا ب�� �� �� ول��ي�����س 

������دة ���� وف���������ر ف��������اإ ال����ع���� وا ����

���ذر ول   ��� ���Ñ��� ل  ة  ���� ���� ال����  ������gو

كfi Èيي الدين بن عربي،  اإن ال�صي������ الأ

ندل�������ض، والراقد يف دم�صق،  ابن مر�صيه والأ

�صيد لروؤية ح�صارية ربطت بني  اإ‰ا ه������و 

جانبي املتو�صط يف اأفق مت�صام Zني عميق. 

أف������ق يé������ب اأن يق������وم على الفه������م املتبادل  ا

والحÎام املتبادل لكي تتحقق مقولة ال�صي 

ن�صان. كÈ يف روؤيته الرفيعة لالإ
الأ

ل���د   ��� ار ال  ��� ن ا ر  ���£ اني���ا: 

: دو ل اإىل اب  �ض وUض ا ا

رياته  قبل اأن ي�صب التاري »علماً« له ن

أ�ص�ص������ه الفل�صفي������ة وقوانين������ه وحتقيقات������ه  وا

وتعليالت������ه، لدى ابن خلدون ومن جاA بعد√، 

ية عند العرب ت�صري  كانت الكتاب������ات التاري
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وف������ق اأ‰ا• مت�صاعدة تتف������اوت يف عمقها 

قليم والع�رص. و�رصعتها وتاأثرها بالإ

ول بد لنا من اإملامة بتطور تلك الكتابات 

حي�ض ما  اهاتها، و ية ور�ص������د ا التاري

، وتيارات �صيا�صية  يت�صل بها من �رصد حواد

واجتماعية و�صعوبية.

وÁك������ن اأن نتوق������ف عند الق������رن الثاين 

للهéرة، ولدى بع�������ض رواة التاري واملغازي 

وال�ص������رية، من اأمثال »وهب بن منبه« املتوفى 

411ه� �732م. وعروة ب������ن الõبري )ت 94ه� 

� 712(م. و�رصحبي������ل بن �صع������د )ت 123ه� � 

740م( وعا�صم بن عمر بن قتادة )ت 120ه� 

� 737م(.

 وقد كان������ت كتابات ه������وؤلA يف املغازي 

ر�صية الالزمة ملن جاA بعدهم  هيداً هياأ الأ

كالõهري والواقدي وابن ا�صحق.

ه������و  741م(   � 124ه�������  )ت  فالõه������ري 

حي�صها  الذي تو�صع يف جم������ع الروايات و

دام عبارة »ال�صرية« بدلً من املغازي.  وا�صت

حتى اإذا و�صلن������ا اإىل ابن ا�صحق )ت 151ه� 

������د√ Á�صي �صوط������اً يف ا÷مع   761م( 

حاديث ال�رصيفة  ية والأ بني الروايات التاري

وال�صع������ر والق�ص�ض ال�صعب������ي. وقد و�صلتنا 

ال�صرية التي كتبها ابن ا�صحق منقحة على يد 

ابن ه�صام )ت 218ه������� � 813م( ومن اأعالم 

تلك املرحلة »الواقدي« )ت 207ه�( يف كتابه 

خرى. املغازي وكتبه الأ

أ�صماA مثل اأبي flنف وعوانة  وتÈز لدينا ا

ابن احلكم ون�رص بن مõاحم، وذلك يف �صيا¥ 

خباريني  أبرز هوؤلA الإ خبار، ولعل ا رواي������ة الأ

)املداFن������ي 225ه�(، )واب������ن الكلبي 204ه�(، 

أبوعبيدة  والهيث������م ب������ن ع������دي )206ه�������( وا

)211ه�(.

وقبل اأن نغ������ادر القرن الثال������ث للهéرة 

يقف اأمامنا »الب������الذري ت 279ه�« �صاحب 

�رصا±/. وهو  أن�صاب الأ /فتوì البل������دان/ و/ا

أنه  واإن كان يعتمد على اأخبار من �صلفه، اإل ا

خبار ويفح�صها وينتقي منها.  ينتقد تلك الأ

وكذل������ك يفعل معا�رص√ اليعقوبي )ت284ه�( 

يف كت������اب »البلدان« الذي يعت������È اأول كتاب 

ية. ثم ابن قتيبة )ت  يف ا÷غرافي������ة التاري

270ه�( يف كت������اب »املعار±« والدينوري )ت 

خبار الطوال«. 288ه�( يف كتاب »الأ

حت������ى اإذا دلفنا اإىل بداي������ة القرن الرابع 

������د )الط������Èي ت 310ه�( الذي  الهéري 

تكتمل لديه مرحلة ن�صوج البدايات والتكوين 

ية. وقد اعتمد الطÈي على  للكتابة التاري

ثقافت������ه الوا�صعة ومنهéه كمح������د وفقيه 

يدقق يف ال�صند وÁح�ض الروايات.

د تف������اوت مدار�������ض الكتابة  وهك������ذا 

ي������ة يف مراحلها عÈ القرون الثالثة،  التاري
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تلف������ة يف املدينة والكوفة  ماكن امل وع������È الأ

م�صار و�صولً اإىل القرن 
والب�رصة وبقي������ة الأ

الراب������ع الهéري ال������ذي نتوق������ف معه عند 

ي ثم عند  م�صكوي������ه وتطوير√ للمنه التاري

ابن اÿطيب وابن خلدون واملقريõي كاأمثلة 

برز املوؤرخني اأ�صح������اب املنه الوا�ص يف  لأ

ية. الكتابات التاري

أبو علي اأحمد بن fiمد بن يعقوب  تر ا

أك م������ن اأربعني كتاباً.  املع������رو± مب�صكويه ا

ارب الأ·« املطبوع  أبرزها كتاب������ه الهام » ا

أب������ي القا�صم  يف طه������ران بتحقي������ق وتقدË ا

اإمام������ي. وقد عا�������ض م�صكويه قرن������اً كاماًل 

421ه�( واعتمد على الطÈي ب�صورة  320(

اربه  وا�صعة، كما اعتمد على م�صاهداته و

يف حيات������ه الطويل������ة، واطالع������ه على علوم 

أديان وحديث ورواية. الع�رص من فل�صفة وا

وÁثل م�صكويه خطوة متقدمة يف الكتابة 

ي������ة املو�صوعية، فاإنه على الرZم من  التاري

البويهيني   Aوال������وزرا ال�صالط������ني  معا�������رصة 

أو يتملقه������م يف كتاباته.  ������د√ Áدحه������م ا ل

ا√،  أو ا أو مل������ك ا ه������ر مياًل اإىل تيار ا و⁄ ي

ب������ل حاول اأن ير�صد ع�������رص√ ويحلل اأحداثه 

أنه لقب باملعلم الثالث  بعقالني������ة، اإىل درجة ا

فادة  ������راً لتمكنه من الفك������ر الفل�صفي والإ ن

ية. منه يف الكتابة التاري

ي  ي�ض مالم املنه التاري وÁكن تل

لدى م�صكويه على النحو التا›:

� التاري������ اأحدا Áكن اأن ي�صتفيد منها 

ن�صان يف اأمور تتكرر ، اأو Áكن اأن حتد  الإ

م�صتقباًل. 

طار العام  � اأمور الدنيا مت�صابه������ة يف الإ

ربتها.  ن�صان  وعلى الإ

فادة من  � مقارنة املا�ص������ي باحلا�رص لالإ

خÈات املا�صي. 

�صاطري  خبار م������ن الأ � �������رصورة Zربلة الأ

�صمار واملعõéات.  والأ

� fiاول������ة تف�ص������ري اأح������دا التاري وفق 

ريبي قاF������م على احلذر يف  منه������ علمي 

تلقي الروايات ، والدقة يف حتليلها. 

� ا�صتف������اد م�صكويه من فك������ر√ الفل�صفي 

أ  . فهو بذل������ك اأول من بدا يف تف�ص������ري التاري

 . فل�صفة التاري

� م�صكويه مو�صوعي ل ينطلق من ت�صور 

فادة  م�صب������ق. وحيادي يف قراAة م�صادر√ والإ

منها. 

������ارب الأ·« من اأهم  � يعت������È كتابه: »

حدا  نه �صéل حي لأ ي������ة لأ املراجع التاري

القرن الرابع الهé������ري. وقد �صéل م�صكويه 

حدا من اأ�صحابها وقام بتف�صريها  تل������ك الأ

أ�صا�������ض ال�صت������دلل الفل�صفي الواعي،  على ا

م،  البن������اA املن رة العملي������ة، والذهن  والن

رة املحايدة. والن

أثر ه������ذا املنه ب�ص������ور flتلفة  ونلم������ ا
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أتوا يف  ل������دى املوؤرخ������ني امل�صلم������ني الذي������ن ا

الع�ص������ور الالحقة مثل ر�صي������د الدين ف�صل 

ا )ت 718ه�������( وهو �صاحب كتاب »جامع 

اوي واملقريõي  « وابن خلدون وال�ص التواري

ندل�ض ممن �صو± نتوقف  وبع�ض موؤرخي الأ

عندهم.

 وق������د اعتم������دت ن�صاأة عل������م التاري يف 

ندل�ض على تاأثريات م�رصقية، وتÈز لدينا  الأ

أ�صم������اA هام������ة تراكمت لديها  ندل�������ض ا يف الأ

خÈات اأخذت تتبل������ور مع الõمن. ومن هذ√ 

أبناA الرازي،  �صماA عبد امللك بن حبيب وا الأ

واب������ن القوطية وعريب بن �صع������د. ثم تغدو 

أر�ص قدماً  أك ن�صوجاً وا ية ا الكتابة التاري

ل������دى اأبي مروان بن حيان �صاحب املقتب�ض. 

واب������ن ح������õم العالم������ة املو�صوع������ي �صاحب 

ا÷مهرة والف�صل، ثم ابن �صاحب ال�صالة، 

وبني �صعيد يف كتابيهم املو�صوعيني »املoغرب« 

و»املo�رص¥«، و�صواهم.

وحينما ن�صل اإىل القرن الثامن الهéري 

»الرابع ع�رص امليالدي« تكون الكتابة يف علم 

التاري قد بلغ������ت اأوجها لدى ابن اÿطيب 

العالم������ة املو�صوعي، وابن خل������دون �صاحب 

فل�صفة التاري وعلم الجتماع.

❁    ❁    ❁

ي لدى  ونتوقف قلياًل عند املنه التاري

ية  ل�صان الدين بن اÿطيب يف كتبه التاري

حاطة يف اأخبار Zرناطة  تلفة، وخا�صة الإ امل

واللمحة البدرية ونفا�صة ا÷راب.

ي يف  أبرز عنا�رص منهéه التاري وتبدو ا

ات التالية: املالح

خبار. التاري ف�ن Zايته نقل الأ

ي ماأرب الب�رص وو�صيلة..  الفن التاري 2

أن�صابه������م يف ذلك �رصعاً  الن�������رص، يعرفون به ا

وطبعاً ما في������ه، ويكت�صبون به عقل التéربة 

يف حال ال�صك������ون والرفيه، ويرى العاقل من 

ت�رصيف ق������درة ا تعاىل م������ا ي�رصì �صدر√ 

وي�صفيه..«

فادة  وهك������ذا فالتاري معرفة املا�صي لالإ

منها يف روؤية احلا�رص.

ل������دى ابن اÿطي������ب لي�ض  التاري������  3

ح������دا ال�صيا�صي������ة و�صري  جم������رد نق������ل لالأ

املل������و وال�صالطني، بل ه������و ت�صوير للحياة 

الجتماعي������ة والقت�صادي������ة والعمرانية مبا 

أو  ت�صمله ه������ذ√ احلياة من رق������ي وازدهار، ا

لف وتدهور. وهو يف ذلك يتابع التفا�صيل  ت

الدقيقة للمو�صوع الذي يتحد عنه.

ندل�صية »خطرة  يتح������د يف الرحل������ة الأ

الطيف« عن م�صه������د ا�صتقبال ال�صلطان من 

قبل �صكان اإح������دى املناطق يف وادي فرذ�ض، 

فيقول:
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»وا�صتقبلتنا البلدة  حر�صها ا نادى 

باأهل املدينة، موعدكم يوم الõينة، ف�صمحت 

احلéال برباتها والقلوب بحباتها، واملقا�رص 

أينا تõاحم  بحوره������ا واملن������ازل بدوره������ا، فرا

الكواكب باملناكب، وتدافع البدور بال�صدور، 

بي�صاً كاأ�رصاب احلمام،..«

ثم يق������ول: »واختلط الن�ص������اA بالرجال، 

أرباب احلé������ا بربات ا÷مال.. فلم  والتقى ا

نف������ر¥ بني ال�صالì والعي������ون املالì، ول بني 

البنود وحمر اÿدود..

ويالحß هن������ا دقة اب������ن اÿطيب، كما 

يالح������ß و�صف������ه للحي������اة الجتماعية التي 

ه������ر فيها الن�صاA والرج������ال. كما ي�صري يف  ي

Bخ������ر اإىل وجود رعاي������ا م�صيحيني يف  مكان ا

مملكة Zرناط������ة خرجوا ل�صتقبال ال�صلطان 

وهم يتمتعون بكامل حقوقهم.

يرك������õ اب������ن اÿطيب عل������ى الو�صف  4

ماكن التي يتحد عنها ويéعل  ا÷غرايف لالأ

ي. وهذا  هذا الو�صف مدخاًل لبحثه التاري

ما فعله يف حديثه ع������ن Zرناطة يف مقدمة 

حاطة« وكذل������ك يف كتابه »نفا�صة  كتابه »الإ

ماكن التي زارها.  ا÷راب« حينما ي�صف الأ

ومن ذلك حديثه عن مدينة اأZمات يف كتاب 

»نفا�صة ا÷راب« حيث يقول:

أتين������ا مدينة اأZمات يف ب�صيط �صهل  »ثم ا

موطاأ ل ن� فيه، ينال جميعه ال�صقي الرZد، 

و�صوره������ا fiمر ال������Îب، مندم������ل اÿند¥، 

، منيعة  Îقها واديان اثنان من ذوب الثل ي

البناA، م�صéدها عتيق عادي، كبري ال�صاحة، 

ر�ض...«. ري لها يف معمور الأ ومÄذنته ل ن

5 يحÎم ابن اÿطيب الت�صل�صل الõمني 

بدقة ومو�صوعية، �صاأن املوؤرخني املحÎمني، 

فه������و ي�صتعر�ض ال������دول ون�صوAها و�صقوطها 

ياً دقيق������اً، ول يقرب دولة  ا�صتعرا�صاً تاري

دار�ص������ة مثاًل. وقد  ل�رصفه������ا اأو مكانتها كالأ

فعل �صوا√ ذلك تقرباً ل�صالطني ع�رصهم.

6 يداأب ابن اÿطيب على ذكر م�صادر 

معلومات������ه، ويحر�������ض على ذك������ر املوؤرخني 

 Aصما� ال�صابق������ني باحÎام. وق������د اأورد من الأ

ما ي�ص������ري اإىل �صعة اطالع وعم������ق معرفته. 

حاطة الكتب التي  فهو يذكر يف مقدم������ة الإ

أراد اأن يناف�صها  اطل������ع عليها كتواري للمدن ا

حاطة« ومن ذل������ك على �صبيل  يف كتاب������ه »الإ

ار،  بي عبد ا الف ارى لأ املث������ال: تاري ب

وتاري������ اأ�صبهان ل�صاحب احللي������ة، وتاري 

همذان لفنا خ�رصو الديلمي،.. وتاري الرقة 

طيب البغدادي،  للق�صريي، وتاري بغداد لل

وتاري������ دم�ص������ق لب������ن ع�صاك������ر، وتاري������ 

�صكندري������ة لوجيه الدين ال�صافعي، وتاري  الإ

. زرقي.. اإل مكة لالأ

7 حر�������ض على ال�صتعان������ة باملعلومات 

م������ن م�صادره������ا القريبة. وم������ن ذلك طلبه 
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م������ن �صديقه �صفري ق�صتال������ة يو�صف بن وقار 

معلوم������ات ع������ن تاري املمال������ك الن�رصانية: 

أراZ������ون والÈتغ������ال وذلك لتكون  ق�صتال������ة وا

معلوماته موثقة وم�صتندة اإىل مراجعها.

8 اعتماد√ على م�صاهداته من النقو�ض 

�رصحة واملن�صاBت  والكتابات على العماFر والأ

تلف������ة، وتوثيق تلك النقو�������ض والكتابات  امل

ية. فادة منها يف مادته التاري والإ

منهé������ه  يف  العالي������ة  اأخالقيت������ه   9

ي، و�صدقه ومو�صوعيته ومثال ذلك  التاري

ر�صالته التي ن�ص فيها امللك الق�صتا› بدرو 

�صبان  القا�صي، وقد اأورده������ا امل�صت�رصقون الأ

ك�صاه������د على اأخالقية اب������ن اÿطيب. وقد 

�صباين املعا�رص دي  اأورد احلادث������ة امل������وؤر الأ

اإيال. وو�صفها امل������وؤر »جاريباي« باأنها قيم 

اأخالقية جاAت من هذا امل�صلم ابن اÿطيب، 

وهي تفو¥ يف قيمها م������ا كتبه �صينكا وZري√ 

قدمني.  من فال�صفة الرواقيني الأ

10 م������õج اب������ن اÿطيب ب������ني التاري 

وا÷غرافي������ة والرحالت يف اإط������ار من الن 

الفني الر�صيق والبلي≠. بحيث جاAت كتاباته 

دبي وال�صéع  ية يغلب عليها الطابع الأ التاري

اللطيف.

 õي ات الع�������رص هي التي  هذ√ املالح

������ي لبن اÿطي������ب وÁكن  املنه������ التاري

مقارنتها مع موؤرخ������ني اBخرين اأحدهما من 

خر  Bري هو م�صكويه. والéالق������رن الرابع اله

معا�������رص لبن اÿطيب وه������و �صي املوؤرخني 

العرب ابن خلدون:

BراA بع�ض الدار�صني يف املنه  ونذكر هنا ا

ي لبن اÿطيب: التاري

حمر عن  مري ا�صماعيل ب������ن الأ يق������ول الأ

ابن اÿطيب:

»هو �صاعر الدني������ا، وعلم املفرد والثنيا، 

ر�������ض اإىل ي������وم العر�������ض، نفي�ض 
وكات������ب الأ

العدوتني، ورFي�������ض الدولتني، بالطالع على 

متاع بالفهوم النقلية«. العلوم العقلية، والإ

ندل�ض  ويقول ابن خل������دون: »�صاع������ر الأ

، امتالأ  واملغرب، ويف الل�ص������ان ملكة ل تدر

»√ مه ون حو�ض ال�صلطان من ن

ويق������ول امل�صت�رص¥ نييت������و:» ل يوجد يف 

تاري������ Zرناطة م������ا Áكن اأن يق������ارن بهذا 

الكاتب اÿطيب، فقد كانت معارفه مو�صوعة 

حقة، ح�صبما يقول ابن خلدون، وقد برع يف 

، واإن تاري Zرناطة حتى  ال�صيا�ص������ة والتاري

خ�ض من موؤلفاته بطريقة  ع�رص√ ليعر± بالأ

أكم������ل م������ن اأي ع�رص اBخر م������ن تاري  اأمت وا

ندل�������ض. ومنذ وفاته ينهار �رصì العلوم يف  الأ

ندل�ض«. الأ
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�صماA دليل على �صعة  اإن ذكر ه������ذ√ الأ

املعرف������ة، واأمانة النقل، واح������Îام الراأي 

خر. Bال

م  ���دو احل� Ñ���د الر ب   -

: ندل�ض غرب الأ ا ا الي

ي عند  وتقوم عنا�رص املنه������ التاري

������ات املوجõة  اب������ن خل������دون على املالح

التالية:

التاري علم 

 fiتويات التاري والفكرة عنها 

تم������ع ل�صنع التاري  العنا�رص التي 

الب�رصي 

قوانني التاري

التاري������ عل������م فل�صف������ي عن������د اب������ن 

خلدون)والفل�صف������ة كل م������ا لي�������ض له �صفة 

دينية( 

يام  التاري عند ابن خلدون اأخبار عن الأ

وىل، وهو  وال������دول وال�صوابق من الق������رون الأ

ر وحتقي������ق وتعليل للكاFن������ات ومبادFها،  ن

أ�صبابها..  وعلم بكيفيات الوقاFع وا

�صاطري ابن خلدون يدح�ض الأ

ابن خلدون ي�صع القواعد الالزمة ملقارنة 

احلقيقة 

ي عند اب������ن خلدون يبدو  النقد التاري

يف:

يام. حوال بتبدل الأ تبدل الأ

وحدة النف�صية الجتماعية

قاليم ا÷غرافية Xرو± الأ

التاري احل�صاري الب�رصي 

ند اب   ��� ار ��� ال Ñال ��� اأم���ا من

 : د  دو فيع

ة Xواهر الجتماع لدى ال�صعوب  مالح

أتي ل������ه الحتكا به������ا واحلياة بني  الت������ي ا

اأهلها.

واه������ر يف تاري ال�صعوب  تعقب هذ√ ال

نف�صها يف الع�صور ال�صابقة لع�رص√ 

أ�صباهها يف تاري �صعوب اأخرى ⁄  تعقب ا

يت الحتكا بها واحلياة بني اأهلها.

واهر جميعاً. املوازنة بني هذ√ ال

واه������ر للوقو±  التاأم������ل يف flتل������ف ال

على طباFعها وعنا�رصه������ا الذاتية و�صفاتها 

�صع له هذ√  ال�ض قانون ت العر�صية وا�صت

واهر يف الفكر ال�صيا�صي وفل�صفة التاري  ال

وعلم الجتماع.

 : دم دو  م ر اب  و

�رصوري������ة  التاري������  درا�ص������ة  اإن   1

حوال  ملعرف������ة اأحوال الأ· وتطور ه������ذ√ الأ

بفع������ل العوام������ل ال�صيا�صي������ة والقت�صادي������ة 

والجتماعية. 

2 يرك������õ اب������ن خل������دون عل������ى مو�صوع 

ال�صتب������داد والبط�ض الذي يقوم به ال�صلطان 
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أثر ذلك يف ال�صعب. �صد �صعبه وا

3 ي�رصì اب������ن خلدون كي������ف اأن بع�ض 

ال�صالط������ني يناف�ص������ون رعيته������م يف الك�صب 

������رون القوان������ني ÿدم������ة  والتé������ارة. وي�ص

م�صاحله������م اÿا�صة وت�صلطه������م على اأموال 

موال  النا�������ض، واإط������ال¥ ي������د ا÷ن������د يف الأ

ح�صا�ض  لم والإ العامة مما ير�ص ال�صعور بال

باحلقد لدى ال�صعب. 

4 يو�ص ابن خل������دون اأن هذ√ العوامل 

الداخلي������ة هي الت������ي ت������وؤدي اإىل اÿلل يف 

أك������ من العوامل اÿارجية.  اأحوال الدولة ا

ن املéتم������ع الذي يعاين م������ن خلل داخلي  لأ

لي�صتطيع جمابهة عدو خارجي.

كن ابن خلدون من الربط الدقيق   5

ب������ني العوام������ل القت�صادي������ة �صابق������اً بذلك 

مفكرين اأوروبيني بعدة قرون 

رها�صات  6 ا�صتوع������ب ابن خل������دون الإ

ال�صابقة يف الفك������ر ال�صيا�صي لدى الفارابي 

ال�صف������ا  واإخ������وان  والغ������õا›  وامل������اوردي 

والطرطو�صي وم�صكويه و�صواهم. و�صا من 

ريته النا�صéة يف الفكر ال�صيا�صي  كل ذلك ن

وفل�صفة التاري وعلم الجتماع.

7 يت�ص من قراAة مقدمة ابن خلدون 

فهمه لفل�صفة التاري من خالل ثال نقا• 

أ�صا�صية: ا

وىل: اأن التاري علم، ولي�ض جمرد �رصد  الأ

حي�ض. اأخبار بال تدقيق ول 

الثاني������ة: اأن ه������ذا العلم لي�������ض منف�صاًل 

خرى كال�صيا�ص������ة والقت�صاد  عن العل������وم الأ

دب والفن. والعمران وعلوم الدين والأ

�صع لقوانني  الثالث������ة: اأن هذا العل������م ي

������م مبوجبه������ا اأح������وال ال������دول من قوة  تنت

و�صعف، ورفعة وانحالل.

رية على  وقد طبق ابن خلدون هذ√ الن

ح������دا والتعليق  كتاب������ه »العÈ« يف �رصد√ لالأ

عليها وحتليل نتاéFها.

لم موؤذن  8 ي������رى اب������ن خل������دون اأن ال

لم  أ�صكال هذا ال راب العم������ران، ويعدد ا ب

م������ن اعت������داA عل������ى النا�������ض، وت�صييق على 

حرياتهم، و�صل������ب اأموالهم، واإ�صعا± فر�ض 

معا�صهم وحت�صي������ل رزقهم. والعمران يف�صد 

بف�صاد العوامل التي ت�صنعه، والف�صاد يوؤدي 

اإىل اÿراب.

9 اإن الف�ص������اد يوؤدي اإىل ه������رم الدولة 

مرا�ض املõمنة  وختها. واله������رم من الأ و�صي

الت������ي ق������د تكون طبيعي������ة مع عم������ر الدول 

فراد. والأ

لم  وق������د تكون طارF������ة بفعل تفاق������م ال

والف�صاد والعدوان.

10 كان اب������ن خل������دون عل������ى قدر كبري 
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من املو�صوعية واحلي������اد العلمي يف قراAته 

ح������دا التاري������ وتف�صريها رZ������م �صعوبة  لأ

احلياد يف ع�رص√.

������ات  ل�������ض اإىل بع�������ض املالح ن ن
Bوال

العام������ة وال�صتنتاجات الت������ي ت�صمل مراحل 

ية عند العرب: تطور الكتابات التاري

ه  ي ا اإن الفكر العرب������ي التاري  1

حدا من خالل  أ�صا�صاً اإىل �رصد الوقاFع والأ ا

أو الرواية امل�صندة، م�صتفيداً من علم  الر�صد ا

احلديث.

« تعني يف املعéم  اإن كلمة »التاري  2

 .Aالغاي������ة والوقت الذي ينته������ي اإليه كل �صي

وبذلك يت�صل املعنى بحركة الõمن املر�صودة 

�صطورية التي ت�صري اإليها 
ولي�ض باحلكاية الأ

وروبية. كلمة History باللغات الأ

الغاي������ة النبيلة من كتاب������ة التاري   3

كعل������م، ويندرج ذلك يف اإط������ار العلوم جميعاً 

كعمل يتقرب به �صاحبه اإىل ا وكاأنه �صكل 

أ�صكال العبادة، ولي�ض عماًل نفعياً يتوخى  من ا

Bنية. م�صلحة ا

�������رصد الروايات القدÁ������ة ب�صورة   4

حيادية وتر التعليق عليها واإلقاA م�صوؤولية 

أ�صندت اإليه. روايتها على من ا

وعر�ص������ه  خ������ر  Bبال الع������Îا±   5

 Aمبو�صوعي������ة اإىل ح������د بعي������د وع������دم اإلغا

أو املذهب اأو  أو الدي������ن ا ال������ف الراأي ا من ي

العر¥.

ية  التاري الدرا�ص������ات  يالحß يف   6

أث������ر املوؤرخني العرب  احلديث������ة واملعا�رصة تا

أو العلمانية  أو املارك�صية ا باملدار�������ض القومية ا

أو الÈاZماتية. وهم يف اأZلب  أو الليÈالي������ة ا ا

أث������رون بالعوام������ل ال�صيا�صي������ة  حي������ان متا الأ

أو باأخرى. ال�صاZطة ب�صورة ا

�ص�ص������ات الدقيقة يف  ب������روز الت  7

ية:  الدرا�صات التاري

قدÁة – حديثة 

أندل�صية م�رصقية – ا

ح�ص������ارات: م�رص القدÁ������ة، بابل، بالد 

ال�صام، املغرب

�صالمية – ال�صعوبية  احلركات الإ
دب  تاري الأ

التاري الجتماعي 

ثار Bعلم ال

الÎا Zري املادي

fiاولة اإXهار جانب العبقرية لدى   8

املوؤرخني الع������رب، وبيان مدى تاأثر املوؤرخني 

الغربيني بهم.



 á«fÉÁ ∫و°UCG øe ¿و«°G øe ¿و«°G øe ¿و« ùdóf°ùdóf° CG AÉª∏Y

177 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

التاري������  �صفح������ات  اإىل   Aو������éالل  9

حب������ا• املتالحق الذي  امل�رصقة هرباً من الإ

يعي�صه العرب اليوم.

واأخرياً يقول امل�صت�رص¥ بالنثيا: اإن تاري 

الق������رن الرابع ع�������رص يبل≠ ال������ذروة با�صمني 

نيق،  يمني هما اب������ن اÿطيب املوؤر الأ ع

وال�صيا�صي، واب������ن خلدون من�صىA فل�صفة 

ية  . اإن اأخبار ابن اÿطيب التاري التاري

ه������ي على وج������ه العم������وم �صحيحة وهي 

امل�صدر الرFي�ص������ي ملعلوماتنا عن الع�رص 

يم  الغرناطي، ورمب������ا كان اBخر كاتب ع

أ�صبانيا امل�صلمة«. يف ا

�سواق، القاهرة 1995. عالق �سرح ترجمان الأ ابن عربي، ذخائر الأ  -1

ابن عربي، الديوان الكبري، مراجعة وتقدمي حممد قجة-دار ال�سرق العربي-بريوت1999.  -2

ابن عربي، الفتوحات املكية، ت عثمان يحيى-القاهرة1972.  -3

ابن عربي، ف�سو�ص احلكم، ت اأبو العال عفيفي-بريوت1966.  -4

برار، بريوت. ابن عربي، حما�سرة الأ  -5

ندل�سي، القاهرة 1955. بالنثيا، تاريخ الفكر الأ  -6

حبيب احل�سني، اأوزان املو�سحات العربية، بريوت 1991.  -7

ندل�ص( القاهرة 1989. مارات )الأ �سوقي �سيف، ع�سر الدول والإ  -8

ندل�سية، الكويت 1980. حممد زكريا عناين، املو�سحات الأ  -9

حلان بلغة العرو�ص، دم�سق 1999. 10- اأحمد رجائي، اأوزان الأ

�سالمي، القاهرة 1938. 11- زكي مبارك، الت�سوف الإ

دري�سي، مدر�سة ابن عربي ال�سوفية، الدار البي�ساء 1998. 12- حممد العدلوين الإ

13- عبد احلفيظ فرغلي، حميي الدين بن عربي، القاهرة 1968.

14- عثمان يحيى، موؤلفات ابن عربي.

15- املقري، نفح الطيب، ت اإح�سان عبا�ص – بريوت.

16- ابن العماد احلنبلي، �سذرات الذهب.

17- بالثيو�ص، ابن عربي حياته ومذهبه، القاهرة 1965.

حاطة، حتقيق عنان، دار املعارف/القاهرة. 18- ابن اخلطيب، الإ

19- ابن اخلطيب، اللمحة البدرية، حتقيق حميي الدين عبد احلميد، القاهرة1955.

عالم/2، حتقيق بروفن�سال، الرباط1924. 20- ابن اخلطيب، اأعمال الأ

عالم/3، حتقيق العبادي والكتاين، الدار البي�ساء1964. 21- ابن اخلطيب، اأعمال الأ

اأهم املراجع
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¥µ

22- ابن اخلطيب، خطرة الطيف)ريحانة الكتاب(، حتقيق عنان، مكتبة اخلاجني- القاهرة1988.

23- ابن اخلطيب، نفا�سة اجلراب، حتقيق العبادي، دار الكاتب العربي-القاهرة.

24- ابن اخلطيب، كنا�سة الدكان، حتقيق حممد كمال �سبانة، دار الكاتب العربي- القاهرة.

25- عنان، ل�سان الدين بن اخلطيب.

26- دي اإيال، مدونة ملوك ق�ستالة، 493/1.

حمر، نثري اجلمان، خمطوطة رقم1863، اآداب/القاهرة. 27- ابن الأ

28- ابن خلدون، املقدمة، 522، القاهرة.

29- بويجو�ص، معجم تراجم 347، مدريد.

ندل�سي، 259، القاهرة.  30- بالنينا، تاريخ الفكر الأ
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دمة:  م

ية باأحوال ات�صلت  ا التا التاري انية عÈ �صريورتهانية عÈ �صريورتها صان�صان�صا إرات الإرات الإ صالقد مرت احل�صالقد مرت احل�صا

ا بينها بينها،  ال فيمال فيما ات�ص������ات�ص������ا اهاها ببع�ض، واأح������وال اأخرى ⁄ يثبت حدو ال هصهص ص بع�ص بع� افيه������افيه������ا

ات�صات�صال  يõ هذا ال صا بني احل�صا بني احل�صارات وقد  اFماFماً ال قال قا ات�صات�صا الب كالب كان ال اولكن يف الغاولكن يف الغا

ان فيهان فيها التوا�صل  اخرى كاخرى كا ضف�ضف�ض، وفÎات اأ ادم وتنادم وتنا ا �رصاع وت�صا �رصاع وت�صا ابفÎات حد فيهابفÎات حد فيها

كلت صكلت صكلت  ص. وقد �ص. وقد � ا بينها بينها ارات فيمارات فيما ا������ا������ا ������ص������ص صورت احل�صورت احل� ات وحتات وحتا ت وحتصت وحتص صي�صي� اونت وتعاونت وتعا اذ تعاذ تعا اإ ابي������ابي������اً ايéايéا اإ

اكاكال  كصكص ص�ص� أ اFية  )احلوار وال�رصاع(  ماFية  )احلوار وال�رصاع(  مادة Zنية للبحث والتنقيب حول ا اهذ√ الثناهذ√ الثنا

د. اأ ونا

. ض ضيد  : الفنا ر ل الفن الع

❁

ò

دة د ة  عار احل�ضارا ن رو ة  ر ن

ار ارواحل ارواحل احل دا ضدا ضدا  ال� ية  نا الية  ال�ض ية  نا الية  ال�ض ية  نا الية  ضإ ضإ إاإ ر م و م و م  رول ول

���� ����ا  R���� ����ا  R
❁
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أو البحث يف املنطق  العالقة بني احل�صارات ا

الذي يحكم العالقة بني احل�صارات. وبالتا› 

افقد افقد اأوحت هذ√ الثناFية للمفكرين والباحثني 

 ، ، صب قراAته للتاري ، صب قراAته للتاري ب قراAته للتاري ريات flتلفة كل ح� ريات flتلفة كل ح�صبن صبن

ل صل صل  ص�ص� إفذهب فريق منهم اإىل اأن ال�رصاع هو الأ إفذهب فريق منهم 

ني��ني��ني احل�صارات وما  ������ �الذي يحك������م العالقة ب����الذي يحك������م العالقة ب���

وى صوى صوى  � ، ، �صلم التي وجدت عÈ التاري صلم التي وجدت عÈ التاري ، �ص ، �صلم التي وجدت عÈ التاري لم التي وجدت عÈ التاري صت ال�صت ال� حال

ية معينة;  مراح������ل اقت�صتها X������رو± تاري

ريات جعلت  ريات جعلت وؤية تولدت عنه������ا ن ريات جعلت وية تولدت عنه������ا ن ية تولدت عنه������ا ن ووه������ذ√ الرووه������ذ√ الر

رية  اع احل�صاري منطلقارصاع احل�صاري منطلقارصاع احل�صاري منطلقاً لها كن رص��رص�� ������ �من ال�����من ال����

موFيل هنتنغتون. صموFيل هنتنغتون. صموFيل هنتنغتون.  صدام احل�صارات(( ل�صدام احل�صارات(( ل� دام احل�صارات(( ل�صدام احل�صارات(( ل�ص ص))�ص))�

Bخ������ر اإىل اأن العالق������ة بني  وذه������ب فري������ق ا

احل�صارات Zلب عليه������ا التعاي�ض والتحاور 

. اأما ال�رصاع الذي وجد بينها فهو  . صام . صام ام صوالت�صوالت�

 Aصتثنا Aصتثنا Aتثنا ������رو± معينة وهو طار وا� ������رو± معينة وهو طار وا�صfiدود ب صfiدود ب

رة  ال��ال��اًل لهذ√ العالقة وه������ذ√ الن ������ �������� ���ص���ص ص�ص� أ ا ضولي�������ضولي�������ض

ريات جعلت من  إخرجت اإىل حيõ الوجود ن إخرجت  أ ا

فتها صفتها صفتها  ص يف فل�ص يف فل� ضا�ضا�ض ا�صا�ص ص�ص� أ احلوار احل�صاري حéر ا

رية ))ح������وار احل�صارات((  للح�صارات كن

لروجيه Zارودي. ولذلك فقد اأ�صحت ثناFية 

يغتان املهيمنتان صيغتان املهيمنتان صيغتان املهيمنتان  ص)ال�رصاع واحلوار( هما ال�ص)ال�رصاع واحلوار( هما ال�

على قراAة اأوجه العالقة بني احل�صارات.

كال صكال صكال  ص�ص� أ وعل������ى الرZم من اأن البح������ث يف ا

اFكة صاFكة صاFكة  صل������ة �صل������ة � صا احل�ص������ارات م�صا احل�ص������ارات م�صاأ ني��ني��ني ������ ب��� ب����العالقة  �العالقة 

لن������ه ثم������ة حقيق������ة لن������ه ثم������ة حقيق������ة ل Áك������ن  اأ ومعق������دة اإل

نكره������ا وهي اأن fi������ور ه������ذ√ العالقة اإ‰ا 

خر اأو ا÷هل  Bأ�صا�ض معرف������ة ال تقوم عل������ى ا

رية ))تعار±  به. وم������ن هنا اأتت اأهمي������ة ن

رية تدعو ملعرفة  احل�ص������ارات(( بو�صفها ن

خر احل�صاري، ومع اأن م�صطل التعار±  Bال

لي�ض جديداً اإل اأن ا÷دة تكمن يف املنهéية 

التي �صي≠ بها وبالتوXيف املنا�صب له بحيث 

رية جدي������دة يف فل�صفة  �ص������ت عن������ه ن

احل�ص������ارة ب�صبغة عربي������ة. وقد �صعت هذ√ 

أ�صا�صيتني:  رية لتحقيق م�صاألتني ا الن

وىل: اÿروج من اإ�صكالية ثناFية  �ضاألة الأ ا

)ال�صدام واحلوار(.

اني���ة: اإيéاد flرج مفاهيمي  �ضاأل���ة ال وا

عرب������ي يع������È ع������ن خ�صو�صي������ة احل�صارة 

العربية. 

رية تعار± احل�صارات وما  فما هي ن

�ص�ض الت������ي انطلقت منها واملرتكõات  هي الأ

التي ا�صتن������دت اإليها وما هي اأهميتها وما 

. وما هي القيم������ة الدللية  هي معوقاته������ا

�صÄل������ة وZريها هي ما �صنحاول  لها هذ√ الأ

جابة عنه يف هذا البحث ما ا�صتطعنا اإىل  الإ

ذلك �صبيال. 

: عار احل�ضارا ة  ر اأول - ن

اإن مقولة تعار± احل�صارات كما ي�صفها 

لنا موؤ�ص�صه������ا املفكر العربي زكي ميالد هي 

فك������رة تنتم������ي اإىل الف�صاA املع������ريف العربي 

�صالم������ي، وتتحدد يف جمال العالقات بني  الإ
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fiاولة  وه������ي  احل�صارات. 

الوعي يف  لتطوير م�صتويات 

ر اإىل ع������ا⁄ احل�صارات  الن

Bف������ا¥  وال�صع������ي لكت�ص������ا± ا

جدي������دة اأو ZاFب������ة ت�صاه������م 

دي������د العالق������ة ب������ني  يف 

احل�ص������ارات، وتو�ص������ع م������ن 

داFرة التوا�ص������ل فيما بينها. 

 Aوالتاأكي������د على �������رصورة بنا

أ�صا�ض  ه������ذ√ العالقة عل������ى ا

املعرفة املتبادلة، ومن خالل 

زالة  بناA ج�ص������ور التعار±، لإ

ل�ض  �صور ا÷هل كافة، والت

من كل روا�ص������ب واإ�صكاليات 

القطيع������ة. وق������د راأى بع�ض 

املفكرين الع������رب باأن مقولة 

تع������ار± احل�ص������ارات ه������ي 

م�رصوع ح�صاري ي�صعى زكي 

 Aأ�ص�صه وبنا ميالد اإىل و�صع ا

تكوين������ه الفك������ري بال�صتناد 

�صالمية. كما يéد  اإىل املرجعية العربي������ة الإ

رج  زكي مي������الد يف م�صطل التع������ار± امل

�صالم������ي املعÈ عن  املفاهيم������ي العرب������ي الإ

�صالمية يف  خ�صو�صي������ة احل�صارة العربية الإ

دمة يف املو�صوع نف�صه  مقابل املفاهيم امل�صت

)العالقة بني احل�صارات( كمفاهيم احلوار 

...اإل وهي املفاهيم  وال�رصاع ونهاية التاري

ال�صادرة عن احل�صارة الغربية.

رية تعار± احل�صارات التي اأطلقها  ون

زكي ميالد يف عام 1997م على �صورة بحث 

ن�������رص يف جملة الكلمة تط������ورت لت�صب كتاباً 

أل������ة احل�صارية... كيف نبتكر  بعنوان ))امل�صا

م�صتقبلن������ا يف عا⁄ متغ������ري(( �صمنه بحثه يف 
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تع������ار± احل�ص������ارات. وقد مت ق������راAة هذ√ 

املقول������ة من قبل عدد م������ن الباحثني العرب 

وقد كتب زكي ميالد عام 2006 كتاب بعنوان 

بحا  ))تع������ار± احل�ص������ارات(( �صمن������ه الأ

الت������ي قدمها ه������وؤلA الباحثون  والتعليقات 

و�صا• الفكرية  أك تداولً يف الأ مما جعلها ا

والثقافية. وÁكنن������ا اأن نعتÈ مقولة تعار± 

رية عربية اإ�صالمية تبحث يف  احل�صارات ن

�صكل العالقة بني احل�صارات وهي متõامنة 

ري������ات Zربية بحثت يف  ومعا�رصة لثال ن

ريات  املو�ص������وع نف�صه. واإن كان������ت تلك الن

تلف م������ن حي������ث منطلقاته������ا واأهدافها  ت

رية )نهاية  ريات الثال هي: ن وه������ذ√ الن

مريكي ا÷ن�صية  �صل الأ ( للياباين الأ التاري

ري������ة )�ص������دام  فران�صي�������ض فوكويام������ا، ون

مريكي �صموFيل هنتنغتون،  لالأ احل�صارات( 

رية )حوار احل�صارات( للمفكر الفرن�صي  ون

ري������ات الثال  روجيه Z������ارودي وهذ√ الن

الغربية تلتقي يف نقطة انطالقها من القلق 

امل�صÎ م������ن اأزمة العالقة ب������ني احل�صارة 

خرى.وبالتا› ت�صعى  الغربية واحل�صارات الأ

يéاد حل للماأز¥ احل�صاري الذي  جميعها لإ

وقعت فيه احل�ص������ارة الغربية واأ�صب يهدد 

حا�رصها وم�صتقبلها. واأما اÿال± بني هذ√ 

ر  ريات الثال فيكم������ن يف وجهة الن الن

خر احل�صاري هل هي عالقة  Bللعالقة مع ال

احتواA واإدم������اج ون�ص ح�صب روؤية فوكوياما 

اأم عالقة ت�صادم وتنافر و�رصاع ح�صب روؤية 

هنتغت������ون اأم هي عالقة اخت������ال± وحتاور 

ح�صب روؤية Z������ارودي، الذي دعا الغرب اإىل 

������ر يف املوقف م������ن احل�صارات  اإع������ادة الن

الالZربية كما اعتقد باأنه من املمكن اأن قيام 

ح������وار بني flتلف احل�ص������ارات اإذا توافرت 

ال�رصو• واملقوم������ات الالزمة لذلك وانتفت 

نع ذلك. والواقع اأن  املعوقات واملوانع التي 

اأطروحة روجيه Zارودي )حوار احل�صارات( 

طروح������ة زكي ميالد )تعار±  قرب لأ هي الأ

احل�ص������ارات( بل ق������د تكون مقول������ة تعار± 

احل�صارات هي مرحل������ة و�صيطة ومف�صلية 

بني الواقع الراهن للح�صارات وبني الدخول 

يف مرحلة ح������وار احل�صارات بال�صيغة التي 

في  دع������ا اإليها Zارودي. وزك������ي ميالد ل ي

رية حوار احل�صارات واعتÈها  اإعéابه بن

املوق������ف ال�صحي لوجه العالقة الذي يéب 

أنه اعتÈ مرحلة  اأن يكون بني احل�صارات اإل ا

التع������ار± بني احل�ص������ارات يéب اأن حتد 

اأولً ث������م تاأتي مرحلة حوار احل�صارات ثانياً 

اإذ اإن������ه ل Áك������ن اإقامة ج�ص������ور احلوار بني 

املéتمع������ات وه������ي ل تع������ر± بع�صها بع�صا 

خر قد  Bب�صكل كا± فنق�ض املعلومات عن ال

يكون عاFقاً اأمام احل������وار معه اأما التعار± 

فاإنه Áهد الطري������ق اأمام احلوار احل�صاري 

أبعاد√ واBفاقه. بكل ا
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... عار احل�ضارا ة  ر انيا-  ن

ا: ا واأg مر

ي������رى زكي ميالد باأن الع������رب وامل�صلمني 

هم اأ�صح������اب ح�صارة عريق������ة وبالتا› هم 

Áلكون معرفة ودراي������ة ولديهم خÈة وا�صعة 

يف جم������ال اأ‰ا• العالقة ب������ني احل�صارات 

م احل�صارات  وذلك ب�صب������ب احتكاكهم مبع

التي كانت موجودة على م�رصì التاري اإبان 

مراح������ل الن�ص������وA والتط������ور والزدهار التي 

�صالمية،  مرت به������ا احل�ص������ارة العربي������ة الإ

أي������ه اأن يكون لدى  ولذل������ك كله يفÎ�������ض برا

أو  أو روؤية خا�صة ا العرب وامل�صلمني ت�صور ما ا

مفهوم معني يحدد �صكل العالقة بني العرب 

وامل�صلمني م������ن جهة وبني الأ· واملéتمعات 

خ������رى من جهة  ن�صانية الأ واحل�ص������ارات الإ

يéاد ذلك  اأخرى. وقد �صعى زك������ي ميالد لإ

أ  املفه������وم من خالل بحث������ه وقراAته فقد قرا

للكث������ري من املفكرين الغربي������ني الذين بحثوا 

 Aيف مو�ص������وع احل�صارات وعل������ى راأ�ض هوؤل

روجيه Z������ارودي فاأعéب بكتابه ))يف �صبيل 

ح������وار احل�ص������ارات(( واعت������È مقولة حوار 

احل�ص������ارات كم������ا يطرحها Z������ارودي باأنها 

مقولة خالقة ومبدعة.

BراA مفكرين  ريات وا وبح������ث اأي�صاً يف ن

أ�صهم املفكر  عرب وم�صلم������ني وكان عل������ى را

مالك ب������ن نبي ال������ذي بح������ث يف احل�صارة 

أ�صباب تراجعها وبحث  �صالمية وا العربي������ة الإ

�رصو• نه�صتها وتطورها. ولكن زكي ميالد 

Bخ������ر كان يبحث عن  كان يبح������ث عن �صيA ا

مفهوم عربي اإ�صالمي فيه التéدد والجتهاد 

والفاعلية وعدم ا÷م������ود والتوقف وا�صتمر 

يف ذل������ك اإىل اأن وج������د �صالت������ه يف مفه������وم 

 Ëن الكرBالتع������ار±(( الذي وجد√ يف القرا((

أي������ة /13/ حيث ورد  يف �ص������ورة احلéرات ا

o م  نا سo اإن���ا  ���ا النا ا اأ قول������ه تعاىل: 

ا  oعارف ل ل Ñا ب���ا و oع oض  o نا ع ن و oر واأ��� P

��� وقد ا�صت�صهد  o ا ن���د ا اأ  ��� o رم اإ اأ

من قبل  ية الدكتور ح�صني موؤن�ض  Bبهذ√ ال

يف كتابه ))احل�صارة(( الذي يتحد فيه عن 

اأ�صول احل�صارة وعوام������ل قيامها وتطورها 

وذلك يف �صيا¥ حديثه عن عالقة احل�صارة 

جنا�ض، وما تو�صل اإليه املوؤرخون الغربيون 
بالأ

بعدم ح�رص القدرة على بناA احل�صارة باأجنا�ض 

معينة، واأن احل�صارات اإ‰ا قامت مب�صاركة 

أراد اأن  اأجنا�������ض متعددة. ولكن زك������ي ميالد ا

أك فاأك������ يف ا�صتéالA دللت هذ√  يتعمق ا

ية، وا�صتك�صا± مكوناتها، و�صياZة مفهوم  Bال

جديد منها، يعÈ ع������ن روؤية عربية اإ�صالمية 

تر�ص������م �صكل العالقة بني احل�صارات ولذلك 

ية: »والتاأمل الفاح�ض  Bد√ يقول عن هذ√ ال

ية يك�ص������ف لنا عن حقاFق كلية ذات  Bلهذ√ ال

أبع������اد اإن�صانية عامة، نتو�ص������ل منها ملفهوم  ا
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ن�صطل عليه بتعار± احل�صارات. والتعار± 

ية حتديد√  Bه������و املفهوم الذي حاولت هذ√ ال

وتاأكي������د√ واإبراز√ والن�ض علي������ه. من خالل 

�صيا¥ وخطاب يوؤكد على قيمته وجوهريته، 

أي�صاً   ويرى ا
)1(
أ�صا�صي������اً«. ا ن يكون مفهوماً  لأ

ية Áكن قراAته يف  Bطاب يف هذ√ الÿب������اأن ا

�صوA احلقاFق التالية:

ن�صانية،  أ الوحدة الإ 1 التاأكيد على مبدا

ية موج������ه اإىل النا�ض 
Bط������اب يف هذ√ الÿفا

كافة ب�صيغة ))ياأيها النا�ض(( وكون اÿطاب 

متوجه������اً اإىل النا�������ض فهو ناX������ر اإليهم بكل 

ألوانهم ولغاتهم  تنوعهم واأطيافهم واختال± ا

وثقافاته������م وح�صاراتهم، واإىل Zري ذلك من 

أن������واع التباين������ات والتمايõات بني  flتل������ف ا

النا�ض. 

ن�صاين  �ص������ل الإ 2 التذك������ري بوح������دة الأ

أنثى(( فالنا�ض بكل  ))اإنا خلقناكم من ذكر وا

اختالفاته������م وتبايناتهم وتباعدهم يف املكان 

وطان اإ‰ا يرجعون يف جذورهم اإىل اأ�صل 
والأ

اإن�صاين واح������د. والق�صد من ذلك اأن يدر 

النا�ض هذ√ احلقيقة ويتعاملوا معها كقاعدة 

أنف�صهم،  رتهم اإىل ا اإن�صاني������ة واأخالقية يف ن

رة كل اأمة وح�ص������ارة اإىل Zريها من  ويف ن

أنهم  خرى، كم������ا لو ا الأ· واحل�ص������ارات الأ

ر�ض. اأ�رصة اإن�صانية واحدة على هذ√ الأ

ن�صاين ))وجعلناكم  قرار بالتنوع الإ 3 الإ

�صعوباً وقباF������ل(( وهذ√ حقيق������ة اجتماعية 

ي فا �صبحانه وتعاىل ب�صط  وقان������ون تاري

ر�ض بهذ√ امل�صاح������ة ال�صا�صعة لكي يتوزع  الأ

النا�ض فيها �صعوباً وقباFل، ويعي�صوا يف بيÄات 

جغرافي������ة ومناخية متباين������ة وليعي�صوا اأمماً 

ر�ض  وقوميات flتلفة لك������ي يعمروا هذ√ الأ

ويتبادلوا  ويكت�صف������وا موارده������ا وخرياته������ا 

Bمناً  ثرواته������ا ويéعلوا منه������ا بيتاً م�ص������Îكاً ا

أردنا البحث  متح�رصاً يت�صع للéمي������ع. واإذا ا

ية  Bل يف الFيف تف�صري معن������ى ال�صعوب والقبا

BراA كثرية  أنف�صنا اأمام ا ح�صب التفا�صري �صنéد ا

حكام  فالقرطبي �صاح������ب تف�صري )ا÷امع لأ

344 يقول:  القراBن( يف ا÷Aõ 16، �ض 343

))ال�صعوب روؤو�ض القباFل، مثل ربيعة وم�رص 

و�������ض واõÿرج... وقي������ل ال�صعوب عرب  والأ

اليمن م������ن قحط������ان، والقباFل م������ن ربيعة 

وم�رص، وقيل ال�صعوب بطون العéم والقباFل 

بطون العرب. وقال ابن عبا�ض يف رواية: اإن 

ال�صع������وب املوا›، والقباFل العرب...(( وقيل 

يم مثل م�رص  أي�صاً ال�صعب هو احل������ي الع ا

وربيعة والقباFل اأ�صغر من ال�صعب كبني بكر 

وىل  من ربيعة. وقي������ل ال�صعب هو الطبقة الأ

من الطبقات ال�صت التي عليها العرب وهي 

ذ  ال�صعب والقبيلة والعم������ارة والبطن والف

والف�صيلة فال�صع������ب يéمع القباFل والقبيلة 
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م������ع البطون  م������ع العماFر والعم������ارة 

������ذ يéمع  ������اذ والف ف والبط������ن يéم������ع الأ

الف�صاF������ل. واإذا وقفنا عن������د التف�صري الذي 

ي������رى اأن ال�صعب هم العé������م من Zري العرب 

( والقباFل هم  )كالروم والفر�ض والهنود...اإل

ية اأن الدعوة  Bالعرب لتبني لنا م������ن �صيا¥ ال

للتعار± بني احل�صارة العربية واحل�صارات 

خرى  خرى واإذا وقفنا على التفا�صريات الأ
الأ

 Aأبنا أنف�صنا اأمام دعوة للتعار± بني ا ف�صنéد ا

احل�صارة الواحدة ويف كل احلالت هي دعوة 

م �صكل العالقة بني  للتعار± وهي �صيغة تن

أبناA احل�صارة الواحدة  احل�صارات �صواAً بني ا

تلفة ويف كال  أبناA احل�ص������ارات امل أو ب������ني ا ا

احلالتني ي�صكل التعار± املنا املالFم الذي 

Áهد للح������وار ويéعله قاب������اًل لالنتقال من 

مكان)الوجود بالقوة( اإىل حيõ الواقع  حيõ الإ

)الوجود بالفعل(.

ي������ة يب������ني �ص������كل  Bط������اب يف الÿ4 وا

ت�رصها )بالتعار±(  العالقة ب������ني النا�ض وي

ن تن������وع النا�������ض اإىل �صعوب وقباFل 
وذلك لأ

ر�ض، ل يعني اأن يعي�ض  وتوزعهم يف اأرجاA الأ

كل �صع������ب واأمة وح�صارة يف عõلة وانقطاع. 

ية  Bوال�ص������وؤال كيف ربط زكي مي������الد بني ال

والعالقة بني احل�صارات وا÷واب يف قوله: 

ن التع������ار± بني �صع������وب وقباFل اأي بني  »لأ

جمتمعات وجماع������ات، لذلك جاز ا�صتعماله 

يف جم������ال احل�ص������ارات ال�صتعم������ال ال������ذي 

نتو�ص������ل منه اإىل مفهوم وا�صطالì ))تعار± 

 
)2(
احل�صارات((«.

دم  5 ويت�صاAل زكي ميالد ملاذا ⁄ ت�صت

أو )ليتوحدوا(  ا ي������ة كلم������ة )ليتح������اوروا(  Bال

دم������ت كلم������ة  أو )ليتعاون������وا( ومل������اذا ا�صت ا

)ليتعارفوا( ويéيب على ذلك بقوله: »مفهوم 

التعار± هو ال������ذي يوؤ�ص�ض لتل������ك املفاهيم 

)احلوار، الوحدة، التعاون( ويéدد لها �صكلها 

ودرجتها و�صورتها، وهو الذي يحافß على 

فاعليته������ا وتطوره������ا وا�صتمرارها، هذا من 

يé������اب. اأما من جه������ة ال�صلب فاإن  جه������ة الإ

التعار± كقاع������دة وفاعلية باإمكانه اأن يõيل 

م�صبب������ات النõاع وال�ص������دام«)3( ويرى زكي 

ميالد باأن مفهوم التعار± يقÎب من مفهوم 

ملاين  التوا�ص������ل الذي دع������ا اإليه املفك������ر الأ

املعا�������رص يورZ������ن هابرما�ض وال������ذي حوله 

اإىل فل�صف������ة اأطلق عليها ا�ص������م ))التفاعلية 

التوا�صلية(( وذلك يف كتابه ال�صهري ))القول 

الفل�صف������ي للحداثة((. »وفاعلية التوا�صل يف 

اوز ما ي�صطل عليه  روؤية هابرما�ض تعني 

بفل�صف������ة الذات، والعمل عل������ى الو�صول اإىل 

خر. وهذا م������ا ت�صعى اإليه مقولة 
Bفل�صف������ة ال

أو فل�صفة  أي�صاً التي تتéاوز الذات ا التعار± ا

خر  Bا÷�صور، والو�صول اإىل ال Aالذات اإىل بنا

من خالل بناA معرفة وتعار±. والفار¥ بني 
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املفهومني اأن التوا�صل عند هابرما�ض يرتبط 

بحقل املعرفة، فتحددت عالقته بالعقل، اأما 

التعار± فريتبط بحقل الجتماع، فتحددت 

 )4(
عالقت������ه باملéتم������ع وا÷ماع������ة والنا�ض«

وباملقارنة بني مفهوم������ي التوا�صل والتعار± 

د اأن مفهوم التع������ار± يت�صمن يف طياته 

مفه������وم التوا�صل، لكنه يتé������اوز√، مبعنى اأن 

أ�صمل م������ن التوا�صل، اأما  أو�ص������ع وا التعار± ا

التوا�ص������ل فقد يك������ون بتع������ار± اأو من دون 

تعار±.

: عار احل�ضارا ا- اأgدا  ال

اإن العõلة والنغ������ال¥ جمافيان للطبيعة 

ن�صان كاFن اجتماعي اأو هو  ن الإ ن�صانية، لأ الإ

)حي������وان اجتماعي( على حد تعبري اأر�صطو، 

خر �رصورة  Bم������ع ال Aولذل������ك التعار± واللقا

اإن�صانية.يق������ول مال������ك بن نب������ي: »ال�صمري 

الذي ⁄ ياألف العم������ل على حدود الثقافات. 

ت�صيطر عليه ع������ادات جذبية مõمنة حتمله 

 
)5(
�صياA من زاوي������ة �صيقة« على اأن ي������رى الأ

ا√ وم�صار م�صطل تعار±  ولكي ن�صبط ا

هدا±  احل�صارات علين������ا اأن نر�صد اأهم الأ

والغايات م������ن هذا امل�صطل������ والتي Áكن 

تي: اخت�صارها بالأ

: اإن التعار±  ���ارب ب��� احل�ض���ارا 1- ال

بني احل�صارات يوؤدي اإىل التقارب فيما بينها 

ن التع������ار± يéعل كل ط������ر± من اأطرا±  لأ

التع������ار± يبذل اأق�صى جه������د√ للتعر± على 

خ������ر الذي ي�صاركه  Bم������ا يقربه من الطر± ال

التطل������ع نف�ص������ه، وبالتا› يبح������ث القاFمون 

بالتعار± والتحاور يف ثقافاتهم وح�صاراتهم 

ذاب نحو كل ما هو  عما يقرب بينهم، وال

مر الذي يõيد يف  قا�ص������م م�صÎ اإن�صاين، الأ

م�صاحة التق������ارب والتوافق بني احل�صارات 

 Aقامة احل������وار احل�ص������اري البنا وÁه������د لإ

واملثمر فيما بينها.

: اإن التع������ار± ب������ني  ��� ���س ال�ض عا - ال

 Aل������ق الف�صا أن������ه اأن ي احل�ص������ارات من �صا

املنا�صب للتعاي�ض بني احل�صارات. واحلقيقة 

اأن هذا الهد± يتطلب تعميقاً بالغاً لفل�صفة 

روج من  أف������كار√، وتفكرياً جاداً لل ال�صالم وا

ح�صابات وم�صال������ املروجني واملنتفعني من 

الن������õاع والتوتر والت������اأزم وال�صدام وال�رصاع 

بني احل�صارات.

اإن  ���ة:  Ñض� ا ا  ��� الأ م���  ����س  ال  -

م������ن اأهم اأهدا± التع������ار± بني احل�صارات 

خر احل�ص������اري على حقيقته  Bه������و معرفة ال

ح������كام امل�صبقة عنه، فكثرياً ما  وت�صحي الأ

ر�صمت احل�صارات �صوراً ‰طية لغريها من 

������ر اإليها اإل من خالل  احل�صارات، فال تن

�صع ح�صاب������ات التعامل  تلك ال�ص������ورة، وت

معه������ا على �صوA تلك ال�ص������ورة والتي Zالباً 

ما تكون مغلوط������ة، وبالتا› تتك������ون اأحكام 
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ن فهم  خاطÄة بناAً على ت�صورات مغلوطة لأ

حكام  أ�صباب الأ ال�ص������يA فرع عن ت�ص������ور√. وا

خ������ر وال�صور امل�صوهة كثرية  Bامل�صبقة على ال

خر  Bاولة التعر± على الfi جداً اأهمها عدم

ب�صورته احلقيقية.وعل������ى الرZم من وجود 

ن�ص������ا± واملو�صوعية  البح������و املت�صفة بالإ

واحليادية والتي تك�صف ال�صورة ال�صحيحة 

حل�ص������ارة ما، لكن تبقى �صلطة تاأثري وتوجيه 

حكام امل�صبقة ومن ثمة  ال�صور النمطية والأ

حتدي������د ال�صلوكيات، ه������ي املهيمنة. وÁكن 

من خالل التعار± بني احل�صارات اأن نõيل 

خر  Bحكام امل�صبقة عن ال ال�صور امل�صوهة والأ

خر على حقيقته مما Áهد  Bوبالتا› نفهم ال

أم������ام احلوار والتعاي�������ض والتعاون  ا الطريق 

معه. لذلك كان روجيه Zارودي يرى باأنه من 

ل�ض من  اأهم �رصو• احلوار احل�صاري »الت

فكار ال�صابقة التي ترى اأف�صلية للح�صارة  الأ

الغربية على Zريها من احل�صارات واعتبار 

خ������ر عليه  Bاأن الغ������رب ه������و ال������ذي يقرر وال

)6(
التنفيذ«.

���ة:  احل�ضار Uضي���ا  �ض ا ���Îا  ا  -

�صيتها  لكل ح�ص������ارة هويتها الذاتي������ة و�ص

امل�صتقل������ة، والتي تتميõ به������ا عن Zريها من 

خرى، وعلى الرZم مما يبدو  احل�صارات الأ

على احل�صارات من ت�صابه يف اإطارها العام 

، اإل  اأي يف م�صاره������ا اÿارجي ع������È التاري

اأن لكل ح�صارة روحه������ا اÿا�صة وطبيعتها 

مع بني  تلف������ة وروؤاها امل�صÎك������ة التي  امل

رتهم اإىل  اأفراده������ا وتوحد من خالله������ا ن

ن�صان واملéتمع.  الوجود والعا⁄ والإ

فالت�صابه ب������ني احل�صارات اإذاً هو ت�صابه 

خارج������ي يقع يف �صياقها الع������ام و�صريورتها 

طوار املت�صابهة التي  ية املتمثلة يف الأ التاري

تتعاقب عليها )مولداً و‰واً وارتقاAً ثم انهياراً 

وانحاللً( اأما الختال± فيتé�صد يف �صميم 

 ìاحل�صارة ويف م�صمونها الداخلي اأي يف رو

احل�صارة. »ويرجع هذا اإىل كون احل�صارات 

تلف من ح�صارة  تعبرياً عن الروì وه������ي ت

أ�صلوبها،  اإىل اأخرى �صواA يف جوهرها اأم يف ا

�صباب اÿارجية املوؤثرة  فاإذا م������ا ا�صÎكت الأ

يف ح�صارت������ني، تغلبت ه������ذ√ العنا�رص على 

اماً للنحو ال������ذي تقبل عليه  نحو مغاي������ر 

خ������رى، وال�صب������ب الرFي�صي يف  احل�صارة الأ

ذلك هو اأن كل ح�صارة ل ت�صتطيع اأن ته�صم 

هذ√ العنا�رص اإل باإحالتها اإىل طبيعتها ولهذا 

ي�صب ما هو حقيق������ي بالن�صبة حل�صارة ما 

 اإذ 
)7(
Zري حقيقي بالن�صب������ة حل�صارة اأخرى«

اإن احل�صارات عل������ى اختالفها ت�صكل تنوعاً 

فكار التي تغني  ف�صيف�صاFياً من ال������روؤى والأ

ن�صاني������ة فما احل�ص������ارات اإل  احل�ص������ارة الإ

ن�صانية.  رواف������د ت�صب يف نهر احل�ص������ارة الإ

وهذ√ اÿ�صو�صي������ات احل�صارية Áكن من 
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خالل التعار± ب������ني احل�صارات من احÎام 

Áان  خ������ر احل�صاري. اإن الإ
Bخ�صو�صيات ال

باأهمية ومو�صوعي������ة التعددية يف الثقافات 

ل تق������ل اأهميًة ول مو�صوعي������ًة عن التعددية 

أية  اهر الك������ون واحلياة كاف������ة، واإن ا يف م

fiاولة ق�رصي������ة لختõال اÿيارات يف خيار 

واحد ما ه������ي اإل �صمولية تع�صفية مرفو�صة 

ت�������رصب الندي������ة يف �صميمها وت�ص������كل �صداً 

منيعاً يف وجه التعاي�������ض والتحاور والتعاون 

بني احل�صارات. 

فالتعار± بني flتلف الروؤى والت�صورات، 

يعمق التفاعل احل�صاري ويõيد من التقارب 

ن�صاين، ويبني ال������وزن الثقايف واحل�صاري  الإ

لكل ثقافة وح�صارة من زاوية اإن�صانية، مما 

أ�صا�صية يف تعار± احل�صارات  Áك������ن لقيمة ا

خرى،  وهي احÎام الثقافات واحل�صارات الأ

أ�صا�ض اعتبارها اجتهاداً  والتعامل معها على ا

ن�صان، وتبق������ى م�صاألة  اإن�صاني������اً لتطوي������ر الإ

خ������ذ والÎ منها fiل اختيارات اإن�صانية 
الأ

تقديري������ة تكيفه������ا كل ح�صارة م������ع ما ترا√ 

متنا�صب������اً م������ع اأو�صاعها وقيمه������ا ومرحلتها 

بداعية  الإ قواه������ا  فت�صتنف������ر  احل�صاري������ة، 

يف ه������ذا ا÷������و املتفاعل ح�صاري������اً لتطوير 

نف�صه������ا داخل ن�صقها احل�صاري، وبعيداً عن 

رج احل�صارة  م�صار العõلة والتقوق������ع، فت

حادي������ة احل�صارية وهيمنة  ن�صانية من الأ الإ

رقى( و)النمط املتطور الوحيد(  )النموذج الأ

ربة  للتح�������رص والتق������دم، ويعر± الع������ا⁄ 

التعددي������ة احل�صارية مم������ا يéعل اÿطاب 

أ�ص�ض الحÎام  ب������ني احل�صارات يقوم عل������ى ا

املتب������ادل واملناف�صة ال�رصيف������ة، فتلغى بذلك 

رة ال�صتعالA وال�صتكب������ار، ويطوى معها  ن

منطق ال�رصاع وال�صدام بني احل�صارات.

ع   ض Ñ���ار وال ض دة ال - ف��� 

ر: ال

ر   اإن نõع������ة ال�صتكبار وال�صتعالA والن

أنه ل ي�ص������كل ندا اأو مكافÄاً  خر على ا Bاإىل ال

رة الدونية له  وعدم قبوله ف�صاًل ع������ن الن

ق�صاFه وتهمي�صه وfiاولة ا�صتعباد√  وال�صعي لإ

اه������ل م�صاحله كل ذلك من  وا�صتعمار√ و

�صاأنه اأن يعيق التقارب والتعاي�ض والتحاور بني 

أ�ص�صها من جذورها.  احل�صارات بل وي�رصب ا

اإذ اإن الرZب������ة يف اخت������õال الروؤى والأ‰ا• 

تلف������ة يف قالب واحد وعدم املبالة بروؤى  امل

خ������ر وترجمة ذل������ك اإىل �صيا�صة Áار�صها 
Bال

الطر± القوي مبنطق قوته وجÈوته،اإ‰ا هو 

ا�صتكبار وعدوان ل Áكن اأن تنمو يف اأجواFه 

أدن������ى مقومات احلوار  أو ت������ور¥ يف Xالله ا ا

أو التعاي�������ض ال�صلمي بني الأ·.  احل�صاري ا

������روج من ه������ذ√ احلالة وف������ك عقدتها  ولل

ينبغ������ي حدو تعار± ولق������اAات وfiاورات 

م�صتمرة بني املفكرين والباحثني من flتلف 
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احل�ص������ارات والثقافات واملéتمعات، تراجع 

فيها الكثري من املفاهيم وامل�صطلحات التي 

ومات املعرفية  اأ�صبح������ت م�صلم������ات يف املن

حادية  لدى كل ح�صارة واأن تو�صع الروؤى الأ

على  املنغلق������ة جميعه������ا  يديولوجي������ات  والأ

لي عن  ب�صا• البح������ث. ولذلك يé������ب الت

لي عن نõعة ال�صتÄثار  نõعة ال�صتكبار والت

باحلقيق������ة واأن ي�ص������ار ا÷مي������ع يف �صنع 

ن�صانية من خالل  امل�صتقب������ل احل�ص������اري لالإ

خر. Bنا وال التعار± بني الأ

ار ب  ع���ار واحل ا ال رابع���ا - م�ض£

: ا ل وال دا ال

قلم������ا ي�صتعمل م�صطل������ )التعار±( اإل 

أو عل������ى اعتبار√  معطوف������اً على )احل������وار( ا

Zايته اأو هدفه، مما قد يوحي بالÎاد± بني 

ايõا  الكلمت������ني يف الدللة على املراد، واإن 

فبقدر ي�صيق عن ا�صتقالل كل بدللته. فهل 

هما كذلك يف الدلل������ة اللغوية، ويف الو�صع 

ال�صطالح������ي احل������وار من حي������ث الدللة 

اللغوي������ة يعني املراجعة ب������ني طريف احلوار 

خذ والرد يف مو�صوع  اأي يعن������ي املناق�صة والأ

معني، وق������د ورد يف قامو�������ض ل�صان العرب، 

»احلوار ه������و الرجوع، وهم يتح������اورون، اأي 

يÎاجع������ون الكالم، والتح������اور هو التéاوب 

 Aاوبة، واحلوار ه������و الرجوع عن ال�صيéوامل

واإىل ال�صيA، واملح������اورة مراجعة املنطق يف 

)8(
اطبة«. امل

و يف قامو�ض fiيط املحيط ».... وحاور√ 

fiاورًة وحوراً جاوبه وراجعه يف الكالم..... 

اوبوا وتراجع������وا الكالم  وحت������اور الق������وم 

)9(
بينهم.....ا�صتحار√ ا�صتحارًة: ا�صتنطقه«.

اإذاً للح������وار معن������ى وا�ص������ع ي�صتوعب كل 

 Aًاطب �صوا أ�صالي������ب املناق�صة والت أ�صكال وا ا

�صاليب منبعثة من  �ص������كال والأ كانت هذ√ الأ

خال± بني املتحاوري������ن اأو عن Zري خال±. 

واأما معن������ى احلوار ا�صطالحاً فهو احلديث 

. وقد راأى بع�صهم باأن  أك أو ا �صني ا ب������ني �ص

احل������وار »ل Áكن اأن يك������ون اإل بني اأطرا± 

معها رZبة م�صÎكة يف التفاهم،  متكافÄة 

أو ترZيب، لذلك  ول يك������ون نتيéة �صغ������ط ا

كان احلوار اأعم من الختال± ومن ا÷دل، 

و�صار له معنى ح�صاري بعيداً عن ال�رصاع، 

اطب  اإذ احلوار كلم������ة تت�صع لكل معاين الت

)10(
وال�صوؤال وا÷واب«.

ومما �صب������ق يت�ص لنا كي������ف اأن احلوار 

هو من نتاج التعاي�������ض والت�صام والتعاطف 

أن������ه وليد الرZبة يف الو�صول  والتفاهم كما ا

أم������ا )التعار±( فمن املعرفة  اإىل احلقيقة. »ا

والعرفان، وهما يفيدان اإدرا ال�صيA بتفكر 

ثر√. والع������ار± والعريف والعروفة  وتدب������ر لأ

B√ مرة،  مور ول ينكر اأح������داً را من يع������ر± الأ

 )11(
والتعار± مõي من التعر± والتعريف«.

تي: Bد ال وباملقارنة بني امل�صلحني 
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1 »دللة )التعار±( على عمق ارتبا• 

ن�صانية اأد¥ من دللة )احلوار(. ال�صالت الإ

2 )احل������وار( ل يقت�ص������ي –�������رصورة 
)التعار±(، بينما هذا يفيد ح�صول )احلوار( 

قطعاً.

أداته. 3 )احلوار( باب و)التعار±( ا

4 )احل������وار( ل يل������õم مع������ه امل�صري اإىل 

ن�صانية، اإذ  Zايات اأعم������ق يف العالق������ات الإ

ق������د ل يéاوز امل�صتوي������ات ال�صطحية يف تلك 

لالزمة معنى  العالقات، بينم������ا )التعار±( 

أو كل م�صتويات  امل�صاركة منفت������ على جل ا

ن�صانية، فتنت عنه م�صتلõمات  العالق������ات الإ

ر�صاد  كثرية لعل اأهمها: التعاون والتاBلف والإ

وال�صÎ�صاد.

5 )التع������ار±( ومقت�صياته دعوة للعودة 

اإىل الفط������رة الب�رصي������ة وا�صتéاب������ة ملطلبها 

أداة معÈة عن احلق  �صي������ل، و)احل������وار( ا الأ

والباط������ل، وع������ن تطلعات الفط������رة والعقل 

.õFوحاجات الغرا

6 )احل������وار( قد ينق�صي م������ع ا�صتنفاذ 

أ�صبابه ومالب�صاته، اأما )التعار±( فثبت معه  ا

أبداً. Bثار التعر± ول تنكر بعد√ ا ا

 ،Aبة ما يف الحتواZ7 )احلوار( يحمل ر

اأما )التعار±( فيفيد ح�ص������ول م�صتلõماته، 

واإن بقي كل يف �صاحة قناعاته واختياراته.

8 اإن )التع������ار±( ه������و ال������ذي يح������دد 

يهما،  م�صتوي������ات )احل������وار( والتع������اون وي

ويثمرهما، كم������ا اأن للتعار± دوراً وقاFياً يف 

من������ع الن������õاع وال�صدام عل������ى م�صتوى الأ· 

واحل�ص������ارات، له������ذا ف������اإن اختي������ار مفهوم 

التع������ار± الذي بن������ي عليه مفه������وم تعار± 

 )12(
احل�صارات، هو اأك دقة وفاعلية«.

ولعلن������ا من خالل املقارن������ة ال�صابقة بني 

مفهومي )احلوار والتعار±( يت�ص لنا مدى 

املفهوم  –بو�صف������ه  )التع������ار±(  م�رصوعية 
أ�ص�صت عليه مقولة تعار± احل�صارات  الذي ا

أك������ مالAمة لطبيعة  وذل������ك لكون التعار± ا

أن������ه ي�صعى عن  ن�صاني������ة كما ا املéتمع������ات الإ

طريق الت������درج بالعالقة بني احل�صارات اإىل 

أك فاأك من بع�صها البع�ض وردم  تقريبها ا

اله������وة التي تف�صل فيما بينه������ا. كما يت�ص 

لدينا ق�صدي������ة وخ�صو�صية اختيار م�صطل 

)التعار±( لفعالية مفهومه يف اإدرا الغاية 

من م�صتلõماته، كالتعاون وتبادل املنافع ونبذ 

 Aنانية وال�صتعال حب الغلب������ة وال�صتÄثار والأ

والت�ص������ادم وال�رصاع. ثم اإنه بال≠ بكل اإدرا 

خر من خري يرZ������ب اأن ي�صاركه  Bما ل������دى ال

 ìÎبط فيه م������ن م�صكالت يق في������ه، وما يت

علي������ه حلوله������ا، اأو �رصور حتيط ب������ه ير�صد√ 

مل�صارها ويدله عل������ى �صبيل اÿال�ض منها، 

أت������ى بح�صب م�صتوي������ات احلوار  كل ذل������ك يتا

ومنهéيته العلمي������ة والفل�صفية التي ين�صاب 

عÈها التعار±.



IójóL ájhQ وëf تGQÉ°†◊G ±QÉ©ت ájô¶fDhQ وëf تGQÉ°†◊G ±QÉ©ت ájô¶fD

191 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

ع���ار  ل ���ة الدللي���ة  ي ال  - ام�ض���ا   

 : احل�ضارا

اإن التاأم������ل يف مقولة تعار± احل�صارات 

بطريق������ة منهéية Áك������ن اأن يك�صف لنا عن 

القيم������ة الدللية لهذ√ املقول������ة وقد حددها 

زكي ميالد بالنقا• التالية:

�صكالي������ة الثناFية  1 »اÿ������روج م������ن الإ

التي كر�صت الطابع ا÷������د› والحتéاجي 

ب������ني مقولت������ي ح������وار احل�ص������ارات و�صدام 

�صكالي������ة التي ق������د ت�صيق  احل�ص������ارات. الإ

عمليات الفهم وتور ال�صéال.

اوز اإ�صكالية ا÷مود والتوقف، اأو   2

القت�صار على تل������ك املقولتني فح�صب، اإىل 

نوع من التé������دد والك�صف من خالل مقولة 

جديدة flتلفة.

احل�ص������ارات  تع������ار±  مفه������وم  اإن   3

أ�صمل واأعمق م������ن مفهوم حوار  أو�صع وا ه������و ا

احل�صارات، وهو ينطل������ق من اأر�صية تكوين 

املعرفة والتاأ�صي�ض عليها. فالتعار± هو الذي 

يحدد �صكل العالقات وحدودها وم�صتوياتها 

واBفا¥ تطورها.

4 اإن امل�صكل������ة بني احل�صارات لي�ض يف 

عدم احل������وار فيم������ا بينها، واإ‰������ا يف عدم 

التعار±، والنقطاع عن تكوين هذ√ املعرفة، 

أو ال�صورة  أو الفهم املنقو�ض، ا و�صيادة ا÷هل ا

النمطي������ة وال�صطحية يف املعرفة. لذلك فاإن 

كل ح�ص������ارة Zالباً مات�ص������ور م�صكالتها مع 

أ�صا�ض عدم املعرفة  خرى على ا احل�صارات الأ

أو ال�صحيحة بها. ال�صليمة ا

�صا�صي������ة حل������وار  الغاي������ات الأ م������ن   5

أو اإىل  احل�ص������ارات الو�صول اإىل التع������ار±، ا

أو ت�صحي ال�صورة واإزالة  قدر معقول منه، ا

عدم الثقة.. اإىل Zري ذلك من معاين ودللت 

تك�ص������ف اأن التع������ار± Áثل قيم������ة اأكÈ من 

 
)13(
احلوار«.

وبن������اAً على ما �صبق يتب������ني لنا اأن مقولة 

التع������ار± ب������ني احل�ص������ارات تلع������ب دورين 

fiوريني:

ول: يتمثل بكونها حلقة و�صيطة   ال���دور الأ

بني الواقع احلا› للح�صارات وبني الدخول 

باحلوار احل�صاري الفاعل واملثمر بال�صورة 

التي دعا اإليها روجيه Zارودي،اإذاً التعار± 

ن التعار±  �������رص• لزم للحوار احل�صاري. لأ

خ������ر ور�صم �صورة  Bع ا÷هل بالõي������وؤدي اإىل ن

حقيقية م�صاحبة لالع������Îا± به، تقود اإىل 

اì العالقة معه والتعاي�ض ال�صلمي  مرحلة 

أ�ص�ض الت�صام������ معه توؤدي اإىل  وقبول������ه على ا

عملي������ة حوار ح�صاري ناج������ ومعال ÿلل 

التفاوت بني الطرفني املتحاورين.

: ويتمثل باأن مقولة التعار±  ا ال���دور ال

بني احل�ص������ارات ت�ص������كل منهé������اً متكاماًل 

ري������ة جديدة يف العالق������ات احل�صارية،  لن
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خر  Bأ�صلوب للتعامل مع ال ت�صعى اإىل تاأ�صي�ض ا

منطلق������اً من الع������Îا± به والتع������ر± عليه 

وقبول التعاي�ض والتعامل ال�صلمي معه. 

وي������رى زك������ي ميالد ب������اأن فك������رة تعار± 

احل�ص������ارات »باإمكانه������ا اأن ت�صب������ مدخاًل 

يف تطوي������ر روؤيتن������ا اإىل الغرب، ويف ت�صحي 

�صالم وعا⁄ الغرب، ويف  العالقة ب������ني عا⁄ الإ

ول تق������وم فكرة تعار± احل�صارات  البعد الأ

على بن������اA املعرف������ة بالغرب، ونح������ن باأم�ض 

ن ننه�ض بحرك������ة وا�صعة و�صاملة  احلاجة لأ

ومعمقة للتعر± عل������ى الغرب، ول �صيما يف 

أبع������اد√ الفكرية والفل�صفي������ة والعلمية، وهي  ا

ثل جوهر احل�صارة الغربية،  بعاد التي  الأ

ويف البع������د الثاين هنا م�صكلة متبادلة بني 

العامل������ني من حيث تكوي������ن الروؤية وال�صورة، 

�صالم الذي ل يقب������ل اأن ي�صور  بني ع������ا⁄ الإ

لف، وا�صطهاد  باأنه عا⁄ ي�صود√ ا÷هل والت

أة، ومع������اداة العلم، وع������دم التناZم مع  امل������را

أنه ل يتقب������ل احلداثة، ول  الدÁقراطي������ة، وا

خر، كما هي ال�ص������ورة املت�صكلة  Bبال ±Î������يع

له عند الغرب، وع������ا⁄ الغرب الذي ل يقبل 

اأن ي�صور باأنه ع������ا⁄ ي�صود√ تف�صي ا÷رÁة، 

العاFلة،  وتف������كك  خالق������ي،  الأ والنح������الل 

أن������ه يعادي الدي������ن، ول يح������Îم الأخال¥،  وا

واÿروج من هذا املاأز¥، اأو من هذ√ ال�صورة 

النمطية، Áكن اأن يتحقق عن طريق تعار± 

�صالم وعا⁄  احل�صارات من جديد بني عا⁄ الإ

 )14(
الغرب«.

: عار احل�ضارا ا  ضا -  مع ضا

عندما تتالقى احل�صارات عموماً يحد 

فيما بينها يف الغال������ب نوع من التبادل على 

امل�صتويني الفكري وامل������ادي وعملية التبادل 

هذ√ ه������ي Xاهرة طبيعية ب������ني احل�صارات 

وهي نتيéة منطقي������ة لعملية التالقي بغ�ض 

أو �صكل اللق������اA �صواA اأكان  ر عن ن������وع ا الن

يéاب������ي القاFم على احلوار  اللقاA ب�صكله الإ

أم ب�صكله ال�صلبي القاFم  والتعاي�ض والتعار± ا

�صعاع  على ال�رصاع والتناف�ض والتنابذ فاإن الإ

احل�ص������اري يت�رصب عÈ قن������وات flتلفة من 

واإىل احل�صارات املتالقي������ة وبالتا› يحد 

التب������ادل ويكون م������ن ثمرات ه������ذا التبادل 

حدو نوع من احل������را الثقايف يف كل من 

طريف اللقاA اأي يف احل�صارتني اللتني يحد 

.Aبينهما اللقا

Èنا عن لقاAات كثرية وقعت  والتاري ي

بني احل�ص������ارات. والواقع ير�صدن������ا اإىل اأن 

أ�صكال  اللق������اA بني احل�صارات قد م������ر بكل ا

واأ‰ا• العالقات التي Áكن اأن حتد بني 

احل�صارات من احل������وار والتعاي�ض والتعاون 

اإىل ال�������رصاع وال�ص������دام والتناف�ض ولكن ما 

�صعاع  ل Áكن نكرانه هو ح������دو ت�رصب الإ

احل�صاري املتب������ادل فيما بينهم������ا وبالتا› 



IójóL ájhQ وëf تGQÉ°†◊G ±QÉ©ت ájô¶fDhQ وëf تGQÉ°†◊G ±QÉ©ت ájô¶fD

193 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

أث������ر والتاأثري فيم������ا بينهما قاFماً يف  كان التا

حيان. وه������ذا يحد ب�صبب قابلية  اأZلب الأ

احل�صارات للتاأثر والتاأثري وهذا ما اأو�صحه 

لنا للند يف معéمه الفل�صفي، حني راأى »اإن 

ح�صارة ما ه������ي جمموعة Xواهر اجتماعية 

مركب������ة، ذات طبيع������ة قابلة للتناق������ل، تت�صم 

ب�صمة ديني������ة، اأخالقية، جمالية فنية، تقنية 

جõاA يف جمتمع  اأو علمية وم�صÎكة بني كل الأ

 اإذاً اأي 
)15(
اأو يف ع������دة جمتمعات مÎابط������ة«

أث������ر والتاأثري. ولكن الواقع  ح�صارة قابلة للتا

يب������ني وجود معوق������ات للق������اA والتعار± بني 

احل�صارات فما ه������ي معوقات التعار± بني 

احل�صارات Áكننا اإجمال العواFق بالنقا• 

الرFي�صية التالية: 

اأن  حي������ث   : ��� ل د الأ  ��� العا  -1

احل�صارات تقراأ من قبل مفكرين وموؤرخني 

أيديولوجية  اه������ات فكرية وا وباحثني من ا

متعددة، فتاأتي نتاF الدرا�صات باBراA متنوعة 

وflتلفة، ي�صل بع�صه������ا اإىل حد التناق�ض، 

أ كل منه������م ح�صارته واحل�صارات  حيث يقرا

يديولوجيا التي يعتنقها،  خرى يف �صوA الأ الأ

يديولوجيا منغلقة من  عم������ى لأ والتع�صب الأ

أن������ه اأن يعيق التعار± ب������ني احل�صارات.  �صا

يف ح������ني اأن الق������راAات املو�صوعية املتعددة 

واإن اختلف������ت نتاéFه������ا فاإنه������ا تغني عملية 

التعار±.

اإن  ���ر:  وال ن���ا  الأ ب���  ���ة  الع ���ل   -

خر، هي عالقة الهوية  Bنا وال العالقة بني الأ

ن������ا اأن تبدع دون  والخت������ال±، ول Áكن لالأ

اأن تثبت ذاته������ا وخ�صو�صيتها اأولً، ومن ثم 

وهي مدركة  خر،  Bتدخل يف عالقتها مع ال

ملتطلباته������ا واحتياجاته������ا الذاتي������ة ثانياً، 

خر  Bخذ من ال ليات الأ Bبحيث تكون مدركة ل

أنها ل تقع  واإعطاF������ه ب�صكل متوازن بحي������ث ا

خر باملطل������ق، ول تنõلق  Bيف القطيع������ة مع ال

خر باملطل������ق. اإذاً اÿلل 
Bيف الذوب������ان يف ال

خر هو من عواFق  Bنا وال يف العالقة ب������ني الأ

نه عندما تكون  التعار± احل�صاري وذلك لأ

خر متوازية ومعتدلة،  Bنا وال العالقة ب������ني الأ

أك فاأك  ن������ا ا فالنتيé������ة �صتكون اقÎاب الأ

نح������و املو�صوعية والواقعي������ة والعقالنية مع 

خ������ر ثانياً،  Bنف�صه������ا اأولً ويف تعامله������ا مع ال

والعك�ض �صحي اإذ اإن������ه كلما كانت العالقة 

خ������ر متطرفة اأو flتلة التوازن  Bنا وال بني الأ

ف������اإن النتيé������ة �صتكون الوق������وع يف التطر± 

والن�صي������ا¥ نحو اإحدى الطرفني املذمومني، 

فاإم������ا اإفرا• واإما تفري������ط وكال النقي�صني 

يبعدان املتحاورين عن النõاهة واملو�صوعية 

خر. Bيف التعر± على ال

املفه������وم   : فاgي��� ا ل  ���  ��� ال  -

ن�صان اأن  ه������و ت�صور ذهن������ي جمرد يتي������ لالإ

فراد.  �صياA والأ م اإدراكاته ومعارف������ه لالأ ين
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واملفهوم هو جمموعة ال�صفات واÿ�صاF�ض 

الذهنية التي يثريها اللفß يف ذهن ال�صامع 

. وكثرياً ما يé������ري اÿال± بني  أو الق������ار ا

أنف�صهم ثمرة التعار±  املتحاورين، ويحرمون ا

على بع�صهم ب�صب������ب الختال± حول معاين 

ودللت بع�������ض املفاهي������م وامل�صطلح������ات. 

�صباب كثرية كالغمو�ض  مر يف ذلك لأ ويعود الأ

واللتبا�������ض ال������ذي يكتنف بع�������ض املفاهيم 

أو ب�صبب التداخل القاFم فيما  وامل�صطلحات ا

أو ب�صب������ب التحريف والت�صويه املتعمد  بينها ا

والتالع������ب املتعمد باملفاهيم وامل�صطلحات، 

ي ح�ص������ارة اإ‰ا يقوم 
واÿط������اب الفكري لأ

تلف من  عل������ى جمموعة من املفاهيم وهو ي

خرى ب�صبب الختال± حول دللة  ح�صارة لأ

وم�صام������ني املفاهيم الت������ي يÎكب منها هذا 

، اإذ اإن مفاهيم  أو ذا اÿط������اب الفك������ري ا

كاحل������وار وال�������رصاع والتعاي�������ض وال�ص������دام 

، هي مفاهي������م ⁄ يتم حتديد دللتها  …اإل
ب�صكل قطعي ومتف������ق عليه بني جميع الأ· 

واحل�صارات. وال�صوؤال كيف Áكن اأن يحد 

تعار± حقيقي فعال ومثمر بني احل�صارات 

والتعاي�ض  والتع������ار±  ومفاهي������م كاحل������وار 

نف�صها هي مو�صع للتنازع من حيث دللتها 

Bليات  وم�صامينه������ا من جه������ة ومن حي������ث ا

وطراFق تطبيقها على اأر�ض الواقع من جهة 

اأخرى 

���ال   ��� ض���  ��� ال�ضيا ف ن���ة ا - gي

���ة: اإن كثرياً ما يتم اÿلط  ���ا احل�ضار الع

بني املفاهي������م ال�صيا�صية بني ال������دول و�صكل 

العالقة ب������ني احل�صارات، فال������دول تتحدد 

أ�صا�ض امل�صال������ والتفاو�ض  عالقاته������ا على ا

والف������وز باأك������È قدر م������ن التن������ازلت، وقد 

ا�صطبغت العالقات ب������ني احل�صارات بهذ√ 

������رة ال�صيا�صية، والت������ي كان من الواجب  الن

 Aاأن ت�صطب������≠ العالقات ب������ني الدول يف �صو

العالقات احل�صاري������ة القاFمة على التعاون 

والتعار± والتعاي�ض.

ح������كام  الأ  È������تعت ���ة:  Ñض� ا ا  ��� الأ  -

�صكالي������ات ومن  امل�صبق������ة اإح������دى اأعق������د الإ

اأ�صع������ب املعوقات الت������ي تواجه التعار± بني 

الف األف  نها بكل ب�صاطة ت احل�ص������ارات، لأ

باA املنه العلمي واملو�صوعي للتعار± الذي 

خر  Bي�ص������ع ن�صب عينه هد± ه������و معرفة ال

على حقيقته، اإذ اإن من اأول �رصو• التعار± 

أ�ص�ض منطقية وعلمية اأن تكون  القاF������م على ا

النتاF������ التي يتو�صل اإليه������ا املتعارفون هي 

وليدة التعار± ونتيéة له، ل اأن تكون �صابقة 

عليه ومعدة ب�صكل م�صبق. وهنا تكمن فاFدة 

 Fالتعار± وفعاليته، ولكن عندما تكون النتا

أن������ه اأن يéعل  مع������دة �صلفاً ف������اإن ذلك من �صا

التعار± عقيماً ل فاFدة ترجى منه.
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ة  ر عار احل�ضارا ب الن ضابع���ا- 

 : £Ñي وال

يقول املفكر علي حرب: »الفيل�صو± هو 

ف������كار ويهتم ب�صناعة  ال������ذي ي�صتغل على الأ

وىل هي ترجمة الواقع  املفاهيم. فمهمته الأ

أو �ص������و العالقة بني  اإىل اإ�صكالي������ة فكرية، ا

أو قراAة التéارب  �صياA �صياZة عقالنية، ا الأ

رية العلل  واملمار�ص������ات بلغة مفهومي������ة، كن

أو ثناFية املاهية والوجود  ربع عند اأر�صطو، ا الأ

أنا  عند ابن �صينا، اأو �صيغة ديكارت القاFلة: ا

أنا موج������ود، اأو مفهوم الق�صدية  أفك������ر اإذن ا ا

عند هو�رصل بو�صفه قراAة للعالقة بني الوعي 

والعا⁄. وبالطبع لكل فل�صفة بعدها الأخالقي 

وجانبها العملي وال�صيا�صي، اإ�صافة اإىل عاملها 

املفهوم������ي ووXيفتها املعرفي������ة التنويرية... 

وه������ذا ما يéعل الفال�صفة يقÎحون م�صاريع 

يم املدن  أو لتن رية اأو عملية لتغيري العا⁄ ا ن

 بهذا املعنى، Áكن للن�صا• 
)16(
واملéتمعات«.

الفل�صف������ي اأن يéم������ع بني ال�صاZ������ل املعريف 

مر بني فيل�صو±  واله������م العملي. ويتفاوت الأ

أو  واBخر، ÷هة العالقة بني هذين الوجهني ا

ال�صعيدين. فمنهم من يوازن بينهما، ومنهم 

من يغلب عم������ل الفهم عل������ى اإرادة التغيري، 

ومنهم عل������ى العك�ض من ذل������ك، يغلب اإرادة 

التغيري عل������ى مهمة التفكري، وبناAً عليه نرى 

حت  ب������اأن مقولة تعار± احل�ص������ارات قد 

على امل�صتوى املعريف واملفاهيمي وهي در�صت 

وما تõال تدر�ض من قبل الكثري من املفكرين 

والباحثني الع������رب وهذا ما يõيده������ا تاألقاً 

وZن������ى، اأما على امل�صتوى العملي فاإن م�صاألة 

Bليات  التعار± كمقولة مازال������ت حتتاج اإىل ا

واقعية وخطوات عملية وا�صحة للو�صول اإىل 

هدا± املنوطة بها. وبالطبع هذا  حتقيق الأ

ل ينق�ض من قدرها. 

وخال�ص������ة القول: على الرZم من اأهمية 

ري������ة تع������ار± احل�صارات عل������ى م�صتوى  ن

أنه من  ري لكن الواق������ع يثبت ا الفك������ر والتن

رية  ال�صعوب������ة مب������كان اأن تنõل ه������ذ√ الن

اإىل م�صتوى الواقع الفعل������ي والعملي. وذلك 

Bليات اÿطاب العربي  ب�صبب الختال± يف ا

�صالم������ي م������ن جه������ة واÿط������اب الغربي  الإ

م������ن جهة اأخ������رى وهذا اÿ������ال± نا عن 

الختال± يف ال������روؤى واملفاهيم واملنطلقات 

������رة ال�صلبية  يديولوجية والن الفكري������ة والأ

خر وه������ذ√ اÿالفات  Bلكل ط������ر± ع������ن ال

متé������ذرة ومتاأ�صلة يف البناA الÎاكمي داخل 

ومتني الفكريتني وهذا ما يéعل م�صاألة  املن

أو التعاي�ض اأو حتى التعار± م�صاألة  احل������وار ا

من ال�صعوبة مب������كان نقلها من حيõ الوجود 

م������كان( اإىل حيõ الوجود بالفعل  بالقوة )بالإ

)يف الواق������ع احلياتي املعا�������ض(. وبناAً عليه 

يبق������ى الت�ص������اوؤل قاFماً حول �ص������كل العالقة 
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Bلياته������ا وم�صتقبلها  بني احل�ص������ارات وعن ا

خ������ر حول �رصعي������ة مثل هذ√  Bوالت�ص������اوؤل ال

�صÄلة مطروحة وÁكن اأن  �صÄلة. تبق������ى الأ الأ

أي�صاً  أ�صÄلة اأخ������رى وتبقى ا �ض عنه������ا ا تتم

جاب������ات مفتوح������ة وقابلة للتط������ور ولكن  الإ

الواقع احلا› يقول بل�صان حاله: اإن امل�صال 

هي التي حتر ال�رصاع واحلوار والتعار± 

ن ال�������رصاع من م�صلح������ة اأطرا± واحلوار  لأ

والتع������ار± م������ن م�صلح������ة اأط������را± اأخرى 

فاملعادلة اإذاً تغ������دو متاأرجحًة بني ما للقوي 

م������ن م�صال وم������ا لل�صعيف م������ن مكت�صبات 

مقÎنة ومرتبطة ب�صعفه وم�صلحته. 

ة: ا  ا

اأخرياً يرى زكي ميالد اأن م�صاألة تعار± 

احل�ص������ارات هي اأمر �رصوري يéب حتقيقه 

قبل ال�������رصوع يف م�صاألة ح������وار احل�صارات 

التي دع������ا اإليها روجيه Zارودي وكذلك دعا 

أبن������اA احل�صارتني العربية  اإليه������ا الكثري من ا

وروبي������ة. ومقولة )تع������ار± احل�صارات(  والأ

ل تعني جم������رد العÎا± بتعدد احل�صارات 

وتنوعها، واإ‰ا ت�صتند على �رصورة بناA وتقدم 

احل�ص������ارات يف الع������ا⁄، وتاأ�صي�������ض ال�رصاكة 

احل�صاري������ة فيم������ا بينه������ا، وتب������ادل املعرفة 

واÈ������ÿة، فالعا⁄ لي�ض بحاج������ة اإىل ح�صارة 

واحدة، واإ‰������ا اإىل ا�صتنها�������ض احل�صارات 

رية )تعار±  كافة. ويف هذ√ النقطة تلتقي ن

رية )حوار احل�صارات(  احل�صارات( مع ن

لى ذلك م������ن خالل دع������وة روجيه  وق������د 

لي عن  Zارودي للح�ص������ارة الغربية اإىل الت

ارب احل�صارات  Zطر�صتها وال�صتفادة من 

الال Zربي������ة والتعاون معها لبن������اA م�صتقبل 

ن�صانية  �رصة الإ أبناA الأ م�صÎ يت�صع ÷ميع ا

تل������ف انتماAاته������م احل�صاري������ة. يق������ول  مب

Zارودي »لقد اأ�صب احلوار بني احل�صارات 

�رصورة ملحة ل مهرب منها. اإنه ق�صية حياة 

اأو موت... ولقد و�صلن������ا اإىل حافة الهاوية، 

اوزنا√. وعل������ى الرZم من �صياع  ب������ل رمبا 

ية منا�صبة، وعل������ى الرZم من  فر�������ض تاري

ن�صان الغربي  اإهدار اإمكانات كث������رية لدى الإ

ديد حوار للح�صارات بني  فاإن fiاولتن������ا 

ال�رص¥ والغرب تهد± اإىل اإنهاA ذلك )احلوار 

 
)17(
الذات( النتحاري الذي Áار�صه الغرب«

وحني يحاول Zارودي اأن يحدد ما يريد√ من 

اأطروحته )حوار احل�صارات(، فاإنه يحددها 

يف �ص������وA نق������د√ وروؤيت������ه مل�ص������كالت الغرب 

أي�ص������اً اأن يéد flرجاً  ويحاول من خاللها ا

زمة احل�صارية التي تعاين منها احل�صارة  لالأ

الغربي������ة وب�ص������كل اأد¥ flرج������اً للح�ص������ارة 

وروبي������ة، كما اأن مقولة Z������ارودي ل تلبي  الأ

وروبية  خرى Zري الأ حاجات احل�ص������ارات الأ

نها ر�صمت عل������ى مقيا�ض احل�صارة  وذلك لأ
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وروبية وكانت تنا�صب متطلباتها الداخلية.  الأ

وباملقاب������ل يقول مالك بن نب������ي: »احل�صارة 

ل ت�صÎى م������ن اÿارج بعمل������ة اأجنبية، Zري 

موجودة يف خõينتن������ا، فهنا قيم اأخالقية، 

اجتماعية ثقافي������ة ل ت�صتورد وعلى املéتمع 

 وهنا مكمن 
)18(
ال������ذي يحتاجها اأن يلده������ا«

رية تع������ار± احل�صارات من  همية يف ن الأ

كونها ول������دت من �صلب احل�ص������ارة العربية 

�صالمي������ة، فه������ي عربية لغ������ًة وا�صطالحاً  الإ

مة التي ل تبدع لنف�صها اأفكارها  ومنهéاً فالأ

وروؤاها اÿا�صة بها لن تكت�صف ذاتها باأبعادها 

الثالثة )املا�صي واحلا�������رص وامل�صتقبل( ولن 

بداع. وخال�صة  ت�صق طريقها نحو التقدم والإ

رية تعار± احل�صارات  القول: اإن البحث بن

يعت������È م�صاألة هام������ة من امل�صاF������ل الفكرية 

املعا�رصة كونها ترتبط بر�صم وحتديد ماهية 

العالقة بني احل�ص������ارات، وترتبط بفل�صفة 

احل�ص������ارة والتي ترتبط بدورها بالدرا�صات 

امل�صتقبلية، وقد اعتمدت حقل امل�صتقبليات 

يف العم������ل من اأجل طرì م�������رصوع ح�صاري 

رية قيد  اإ�صالحي ات�صح������ت معامله مع الن

البحث )تعار± احل�ص������ارات( اإذ انتمت اإىل 

�صالحية يف الفكر  طروحات املعا÷ة والإ الأ

العربي املعا�رص من خالل ما حاولت عر�صه 

والÎكيõ عليه من رف�������ض ال�صتالب وعوملة 

أنها جاAت كمعا÷ة وا�صتéابة;  الهوية، كما ا

معا÷������ة حل������وار احل�صارات وط������رì بديل 

خر احل�صاري،  Bريات التعامل م������ع ال يف ن

ول�صيما ال�صدام بني احل�صارات، وا�صتéابة 

للتحدي������ات الثقافي������ة; كتداعي������ات التحول 

ام العاملي ا÷ديد وتبني  احل�صاري مع الن

فك������رة احل�صارة كنم������وذج للتعريف والهوية 

�صالمي اإىل  والتي حدت بالفكر العرب������ي الإ

رية حتاك������ي املتطلب������ات الفكرية  اإنت������اج ن

املعا�رصة يف جمال فل�صفة احل�صارة وتنطلق 

رية  أ�ص�ض عربية اإ�صالمي������ة فكانت )ن م������ن ا

تعار± احل�ص������ارات( ومن خ������الل منهéية 

البحث يف التحليل والنقد واملقارنة 

ري������ات التعام������ل  Áكنن������ا الق������ول اإن ن

احل�ص������اري ج������اAت ت������ارة وا�صف������ة للواقع 

أو تف�صريية  ا ب������ني احل�ص������ارات  العالقات������ي 

ري������ة تع������ار± احل�صارات  ل������ه، اأما م������ع ن

رية  رية ارتفع������ت اإىل اأن تكون ن ف������اإن الن

اإن�صاFية وا�صت�رصافية للم�صتقبل املعتمد على 

�صالمي  �صالحات يف الواق������ع العربي والإ الإ

خر  Bومدى انعكا�������ض فكرة التوا�ص������ل مع ال

نه flتلف، بل يéب  الذي ل Áكن اأن يلغى لأ

أنه  التواف������ق والتف������ا¥ معه ومعاملت������ه على ا

نا والذات ل مقابل اأو عدو لها. مكمل لالأ
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: غي امل ال

هرامات يف  ⁄ يك������ن يدر نابليون بونابرت اأن مدافعه التي وجهها اإىل الأ

ا يف نهاية القرن الثامن ع�رص �صتهõ حقبة زمنية من التا يف نهاية القرن الثامن ع�رص �صتهõ حقبة زمنية من التاأخر وتفت بوابات  رصم�رصم�رص

ها، صها، صها،  صقفا�صقفا� أ وروبي، لتنطلق الطيور من ا خر الأ Bارة العربية م�رصعة على الصارة العربية م�رصعة على الصارة العربية م�رصعة على ال صاحل�صاحل�

لم طويل، ما حول احلملة الع�صكرية  وتوقß املثقفني العرب من �صبات ليل م

������ع الثقافة العربية يف ص������ع الثقافة العربية يف ص������ع الثقافة العربية يف  صن�صان، وت�صن�صان، وت� إورة الإورة الإ ورة الصورة الص صة للوعي العرب������ي تعك�ض �صة للوعي العرب������ي تعك�ض � B اىل م������راىل م������را اإ

وروبية املتمثلة بالثقافة الفرن�صية، اإذ حتولت املدافع اإىل 
مواجهة الثقافية الأ

. ر ض د م�  ا ونا

. فر : الفنا  ال ل الفن الع

❁❁

ò

ة  ر فية الف ا

� العرب �ضة  ا ن ل
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❁
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فكار  أبوا¥ واأجرا�ض تد ركاماً هاFاًل من الأ ا

ب������واب اأمام  التقليدي������ة القدÁ������ة، وتفت الأ

الم  نه�ص������ة عربية جديدة بعد قرون من ال

لف يف الوق������ت الذي كانت  والتم������õ¥ والت

در صدر صدر اأزمتها اإىل خارج اأوروبة. صا ت�صا ت� ا ت�صا ت�ص صفرن�صفرن�

اإىل  كرية تهد± عملياصكرية تهد± عملياصكرية تهد± عملياً صكانت احلملة الع�صكانت احلملة الع�

كل من صكل من صكل من  صول �صول � أ أنها كانت ا احتالل م�رص ورZم ا

دام يف الع�رص احلديث صدام يف الع�رص احلديث صدام يف الع�رص احلديث  صكال ال�رصاع وال�صكال ال�رصاع وال� كال ال�رصاع وال�صكال ال�رصاع وال�ص ص�ص� أ ا

أنها ت�صمنت فعاًل ا إوروبة والع������رب اإل إوروبة والع������رب  أ ��ني ���ني ���ني ا �ب����ب���

نيول ح������وار وتفاعل ثقايف بنيول ح������وار وتفاعل ثقايف بني الغرب املتطور  اأ

¥ العرب������ي الغ������ار¥ يف ا÷هل رص¥ العرب������ي الغ������ار¥ يف ا÷هل رص¥ العرب������ي الغ������ار¥ يف ا÷هل  رص��رص�� ������ ���ني ال�������ني ال���� ��ني ال�������ني ال����� �وب����وب���

مÈاطورية  إيطرة الإيطرة الإ يطرة الصيطرة الص صوالتمõ¥ والرازì حتت �صوالتمõ¥ والرازì حتت �

العثمانية.

إجلب������ت احلملة معه������ا اإىل جانب املدافع  إجلب������ت احلملة معه������ا 

��ري، علماA اللغات ���ري، علماA اللغات ���ري، علماA اللغات  �لحة التدم����لحة التدم��� لحة التدم���صلحة التدم���ص ص�ص� أ والبن������اد¥ وا

ث������ار والتاري������ وبينهم  Bال Aة وعلما������Áالقد

يد وفك صيد وفك صيد وفك  صف حéر الر�صف حéر الر� ف حéر الر�صف حéر الر�ص صامبليون الذي اكت�صامبليون الذي اكت� امبليون الذي اكت�صامبليون الذي اكت�ص ص�ص�

وZليفية عن������ه، ومن امتداداريوZليفية عن������ه، ومن امتداداريوZليفية عن������ه، ومن امتداداً ريحر± الهريحر± اله الأ

ياً وح�صارياً للثقافة امل�رصية والعربية،  تاري

ألغ������از احل�ص������ارات امل�رصية،  ا ض بع�ض بع�ض وح������ل

ي������د مدينة يف م�رص عل������ى نهر النيل، صي������د مدينة يف م�رص عل������ى نهر النيل، صي������د مدينة يف م�رص عل������ى نهر النيل،  ص)الر�ص)الر�

ف فيها جن������ود بونابرت قطعة حéرية صف فيها جن������ود بونابرت قطعة حéرية صف فيها جن������ود بونابرت قطعة حéرية  صاكت�صاكت�

ود عليها كتابات باÿطو• صود عليها كتابات باÿطو• صود عليها كتابات باÿطو•  ص�ص� من البازلت الأ

 Èوطيقية واليونانية تعÁليفية والدZريو Èوطيقية واليونانية تعÁليفية والدZريو Èوطيقية واليونانية تعÁليفية والدZو ريالهرياله

كر الكهنة لبطليمو�ض اÿام�ض ابيغانو�ض صكر الكهنة لبطليمو�ض اÿام�ض ابيغانو�ض صكر الكهنة لبطليمو�ض اÿام�ض ابيغانو�ض  صعن �صعن �

امبليون  صامبليون  صامبليون   صتعان بها �صتعان بها � تعان بها �صتعان بها �ص ص ¥.م ا�ص ¥.م ا� 210 نحو 1818

وZليفية(.ريوZليفية(.ريوZليفية(. ريلفك رموز الكتابة الهريلفك رموز الكتابة اله

 كما اأن احلمل������ة الع�صكرية جلبت معها 

اأول مطبع������ة تنت و�صاFل جديدة من الثقافة 

والفك������ر واملعرفة، وتطبع املéل������ة والكتاب، 

أ�صكالً مغايرة من  وتن�رص مفاهيم جدي������دة وا

وروبية احلديثة بهد± ن�رص اأفكار  الثقافة الأ

الث������ورة الفرن�صية يف العا⁄، ⁄ يعتدها ال�صعب 

، و»ا�صتقدمت احلملة  Bنذا العربي يف م�رص ا

معها بع�ض الفر¥ امل�رصحية من فرن�صا لتعر�ض 

بع�������ض حفالتها يف منõل يق������وم يف حديقة 

زبكية، وكانت  ف�صيح������ة بالقرب من ح������ي الأ

.
)1(
ألوان الت�صلية املطلوبة كافة« حتوي ا

أ ده�صة امل������وؤر العربي عبد  مازلن������ا نقرا

ا√ الوجود الفرن�صي يف  الرحمن ا÷Èتي 

مر  م�������رص 1789، وكيف حد له يف اأول الأ

�صدمة ثقافية اإن ⁄ نق������ل �صدمة ح�صارية، 

أدر اأهمية تلك الثقافة الوافدة  لكنه ما اأن ا

ودورها يف حياة املéتم������ع، راì يقارن بينها 

لفة، فتقبلها وحر�ض  وبني الثقافة العربية املت

املثقفني العرب على تناولها وممار�صتها مبا 

�صالمي. وي�صف  يالF������م املéتمع والدي������ن الإ

ا÷Èتي يف يومياته حفالت الفر¥ امل�رصحية 

الفرن�صية: »كانوا يéتمعون به كل ع�رص ليال 

ليل������ة واح������دة يتفرجون فيها عل������ى األعيب 

يلعبها جماعة منه������م بق�صد الت�صلي واللهو، 

أربع  وهو امل�صم������ى يف لغتهم بالكمدي و ملدة ا

�صاعات من اللي������ل، وذلك بلغتهم، ول يدخل 
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اأح������د اإلي������ه اإل بورق������ة معلومة وهيÄة 

.
)2(
fl�صو�صة«

 ومازال������ت �صيح������ة ال�صي ح�صن 

Bذان املثقفني  العطار ال�صهرية تطن يف ا

الع������رب عندما جاA فيه������ا: »اإن بالدنا 

لب������د اأن تتغري اأحواله������ا، ويتéدد بها 

، فقد تنبه 
)3(
م������ن العلوم ما لي�ض فيها«

باإح�صا�ص������ه اإىل حاج������ة البلد اإىل علوم 

جدي������دة، وراì يوج������ه تلمي������ذ√ ال�صي 

رفاعة رافع الطهطاوي اإىل هذ√ العلوم 

احلديثة، ويقدم له الدعم املعنوي، و⁄ 

أق������ل ده�صة  يكن موق������ف الطهطاوي ا

من املوؤر عبد الرحمن ا÷Èتي ومن 

أثناA وجود√ يف  أ�صتاذ√ العطار، ا �صيحة ا

فرن�صا وارتياد√ اأماكن )اللهو والفرجة(، 

 õبري لي�ض الإ أ يكتب يف كتابه »ت اإذ بدا

 Aع������ن رحلته ب�صي »õي�ض باري يف تل

م������ن النبه������ار والده�صة ع������ن الثقافة 

أو  واحل�ص������ارة الغربيتني م������ن دون كراهية ا

�صكه  أنه حر�ض عل������ى اإعالن  تع�ص������ب اإل ا

�صالمي، »اإذ لي�صتح�صن اإل  ب�رصيعة دين������ه الإ

، وكان هذا 
)4(
م������ا ي�صتح�صنه العقل بال�������رصع«

نوعاً من احلفا على اÿ�صو�صية املحلية 

والهوي������ة العربية انطالقاً من روì احل�صارة 

�صالمية نف�صها. العربية الإ

ازاته �صد الثغ������رة الثقافية  وح������اول باإ

واحل�صارية ب������ني م�رص وفرن�صا، فقد �صاهد 

الطهط������اوي امل�رصì يف باري�������ض.. و»تاأثر به 

وكت������ب عنه وحتيõ له، ثم دعا دعوة �صارخة 

خذ به، لكنه ⁄ يحاول اأن يرتد  موجهة اإىل الأ

أو يبت يف اأمر√ باأي  ب������ه اإىل م�صبقات �صلفية ا

أو ن������وا√ ديني������ة، اإ‰ا دع������ا مبا�رصة اإىل  دواع ا

أ اأخالقي، ثم  اأهميته كتعبري اجتماعي ومبدا

راì يحل������ل طبيعته واأهدافه لينتهي من ذلك 

اإىل �صالحيته كفن حتتاج������ه البيÄة العربية 

امل�رصي������ة، ليدف������ع بعام������ة النا�������ض فيها اإىل 

امل�صاركة يف التõود باملعار± الواجبة ف�صاًل 
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عن اأن فيه تهذيباً للنفو�ض ون�صداناً للت�صلية 

.
)5(
مع الفاFدة«

 يق������ول نعمان عا�صور ع������ن تلك البداية: 

كي������دة لوجود  »كان������ت البداي������ة احلقيقية الأ

امل�رصì وقيامه يف حياتنا تتمثل يف fiاولت 

خذ ب������ه، ثم fiاولت حتقيق  الدعوة اإىل الأ

أو  وروبي ا وجود√ وعل������ى نف�������ض النم������ط الأ

ح������رى العاملي املتطور واملت������وار اأ�صاًل  بالأ

م������ن اليونان ويف ال�صورة الت������ي يقوم عليها 

وروب������ي يف الفÎات  الن�ص������ا• امل�رصح������ي الأ

وىل من القرن التا�صع ع�رص كم�رصì حديث  الأ

يف �صكله ومو�صوع������ه واأهدافه وكل �رصاFطه 

.
)6(
الفنية وZاياته الفكرية والجتماعية«

 Z������ريت احلمل������ة الفرن�صي������ة على م�رص 

وبالد ال�صام اأو�صاع البالد، واأدر املثقفون 

اأن هنا وراA البحار ثقافة جديدة ومغايرة 

Bفاقاً  تلف عن الثقاف������ة العربية، وفتحت ا ت

اأمام املثقفني ورج������ال الدين وبع�ض م�صاي 

زه������ر، وهنا Xهرت فكرة القومية العربية  الأ

ام الدولة مبعناها احلديث. ون

 اإن فك������رة الدولة القومي������ة ⁄ تكن جAõاً 

ام الجتماع������ي ال�صاFد يف البلدان  من الن

أرنولد  العربية قبل حملة نابليون ح�صب راأي ا

توينب������ي، »يقول موؤر عربي �صاب اإنه ⁄ يكن 

هنا قبل العام 1800 �صعب عربي اأو جمتمع 

عرب������ي اأو عا⁄ عربي، واأن ما ن�صميه ال�صعب 

العربي بو�صفه كياناً اجتماعياً و�صيا�صياً يعي 

أ�صا�صاً ح�صيلة النه�صة  ذاته بو�صوì، بل هو ا

ت يف القرن التا�صع ع�رص نتيéة نفوذ  التي 

أوروب������ة املبا�رص على ال�صعيدي������ن ال�صيا�صي  ا

.
)7(
والثقايف«

ويوؤك������د ه�صام �رصابي يف هذا الطرì من 

ية يف م������ا يتعلق بéميع  ������ر تاري وجه������ة ن

الكيانات ال�صابقة للكيانات احلديثة والقومية 

طار العربي،  أنح������اA العا⁄ كلها، وله يف الإ يف ا

وروبية  معن������ى دقيق م������ن زاوية الهيمن������ة الأ

 Fمن الع������ام 1800، ومن زاوية النتا Aًابتدا

الجتماعية وال�صيا�صي������ة والثقافية ل�صيطرة 

أوروب������ة املبا�������رصة وامل������داورة. اإذ يقول »من  ا

هذ√ الõاوية ⁄ تب������ق النه�صة العربية Xاهرة 

حرى نوعاً خا�صاً  م�صتقلة، ب������ل اأ�صبحت بالأ

ام  من التط������ور الناجم عن التفاعل بني الن

التقلي������دي واحلداثة يف اإط������ار من ال�صيطرة 

والتبعية، ويب������دو اأن العا⁄ العربي حتول اإىل 

وروبي مبعنى اأن هذا  جمتمع نتيéة التاأثري الأ

التاأثري حوله من جمموعة متباينة من الفÄات 

ة  ثنية والطاFفية املنعõلة واملبع القبلية والإ

يف �رص¥ البح������ر املتو�صط وجنوب������ه اإىل عا⁄ 

موحد ككيان وكاأمة ي�صÎ اأفرادها يف اللغة 

، فالعا⁄ العربي  والوع������ي القومي وامل�صال������

من هذ√ الõاوية �صنيعة اأوروبة بو�صفه كياناً 

.
)8(
اجتماعياً و�صيا�صياً«

قطاع الع�صكري الذي كان  أ انحالل الإ بدا

مÈاطورية العثمانية مع Xهور  ي�صيطر على الإ
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طبق������ة جديدة )الÈجوازي������ة املدينية( تاأخذ 

مكانه������ا يف احلياة، مبعنى اإحالل املوؤ�ص�صات 

ن�صاني������ة وقيمها مكان املوؤ�ص�صات القدÁة  الإ

وثقافته������ا، وبذلك رافق������ت مرحلة النه�صة 

ن�صان  ا√ الإ العربية حتولت وتغي������ريات با

ا÷ديد. انتقل حتديد املéتمع من التحديد 

 Aالدين������ي اإىل التحدي������د والنتما Aوالنتم������ا

القومي والوطن������ي، وبداأت تتبلور تلك القيم 

مع Xهور مفاهيم جديدة يف الثقافة والفكر 

واملéتمع والدولة. 

ت�ص������اAل �صالمة مو�ص������ى يف كتابه »ماهي 

« »ه������ل النه�صة بالعودة اإىل الÎا  النه�صة

القدË، اأم مبعرفة الطبيعة التي يعي�ض فيها 

أيامنا حيوية  ، لق������د انطلق������ت يف ا ن�صان الإ

وزان  ددت القيم والأ جدي������دة يف بالدنا، و

يف مع������اين احلياة والجتماع والرقي، ولكننا 

لنõال يف اختال• وارتبا وتردد، لنعر± 

أم بالقيم ا÷ديدة..  هل ناأخذ بالقيم القدÁة ا

اأخ�صى اأن ننت�رص على امل�صتعمرين ونطردهم، 

 õéصعهم، ثم نع� وننت�رص على امل�صتغلني ون

ع������ن اأن نه������õم روì الق������رون الو�صط������ى من 

، وي�صاركه الدكت������ور ح�صن حنفي 
)9(
حياتن������ا«

ن�صان وجعله يف اأن  أيه ب������اأن حترير عقل الإ را

�صا�ض من عملية  يفك������ر ما يحيط به ه������و الأ

�صت اإث������ر ذلك نه�صة الوطن  التقدم، و

العربي يف بالد ال�ص������ام وم�رص وتون�ض نوعاً 

ما مع رواد النه�صة العربية.

 كم������ا اأن ري������اì النه�ص������ة القت�صادي������ة 

والع�صكري������ة والعلمي������ة طالت حكومة fiمد 

ر  علي با�صا يف م�رص، وارتبطت اإمارة اBل ف

الدين املعني يف لبن������ان بعالقات وطيدة مع 

الغ������رب يف املéالت القت�صادية والتéارية، 

وبالت������ا› Xه������رت طبق������ة جدي������دة �صميت 

بالطبق������ة الÈجوازي������ة املديني������ة التي حلت 

قط������اع الع�صكري  الديني«  مكان طبقة »الإ

، ورZم ذلك كان 
)10(
كما قال �صعد ا ونو�ض

أ�صد√ يف املéتمع ما بني القيم  ال�رصاع على ا

القدÁة واملفاهيم ا÷دي������دة، وا�صتمر هذا 

ن، فوقف امل�رصوع النه�صوي  Bال�������رصاع اإىل ال

Bنذا ب������ني م�صارين: م�صار  العرب������ي fiتاراً ا

لتثبي������ت  القدÁ������ة  ال�صلفي������ة  اه������ات  ال

اهات الداعية  الهوي������ة العربية، وم�صار ال

وروبي������ة و�صي������وؤدي اإىل fiو 
اإىل املديني������ة الأ

أو اإىل ان�صهارها  �صية والهوية العربية ا ال�ص

اهات ا÷ديدة، لكن »تقدم التكنيك  يف ال

أزال امل�صافات، وح�صلت  احل�صاري الغربي ا

م�ض  احتكاكات بني ح�صارات كانت حتى الأ

معõول������ة تعي�ض يف عا⁄ خا�ض بها، بينما هي 

يف الواقع اأجõاA من عا⁄ واحد.. حيث �رصعة 

العالقات بني احل�صارات تولد ثقافة اأخرى 

جدي������دة ل تنتم������ي اإىل احل�صارتني، ويثبت 

اأن ه������ذا التطور Áكن اأن يوؤدي اإىل تغيريات 

، ق������د ي�صبب هذا التالقي خالفاً 
)11(
جذرية«
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أو يتعار�ض  أو اFتالف������اً بينهما مبا يتواف������ق ا ا

مع املفاهيم ال�صيا�صي������ة ولي�ض مع املقومات 

احل�صارية. 

ري احل�صارة  ج������دى اأن  وكان م������ن الأ

والثقاف������ة العربيتان ح������واراً داخلياً لÎتيب 

البي������ت العربي، ثم املواجه������ة اأو احلوار مع 

وروبي، لكن املéتمع������ات العربية  خ������ر الأ Bال

�ص������الì الدين������ي ول انف�ص������ال  ⁄ تع������ر± الإ

أردنا اأن نكون  الدين������ي عن ال�صيا�ص������ي، واإذا ا

ف�صولي������ني، وحاولنا تو�صيع ثق������ب ت�صيبه)❁( 

�صيات �صك�صبري(  �صية م�رصحية من �ص )�ص

خرون، يبدو  Bأك������ لالطالع على ما يفعله ال ا

اأن هذا احلوار يت�صم������ن عملياً نقداً للذات 

أم������ر اأ�صعب واأق�صى من  ومراجعة لها، وهو ا

مر كما هو لتفادي  خر، لذلك تر الأ Bنقد ال

اأي نوع من املواجهة بني القدË وا÷ديد اإل 

يف اإطار البحث عن الذات ا÷ديدة للتحاور 

ك  خ������رى الأ م������ع ال������ذوات احل�صاري������ة الأ

ا�صتéابة ملتطلبات تلك املرحلة، وهذا يعني 

اأن النه�صة العربي������ة مازالت تتع وتÎاجع 

اأحيان������اً، واأحياناً اأخ������رى تõدهر وتنمو وفق 

������رو± ال�صيا�صية والجتماعية  معطيات ال

لكل بلد عربي. 

�صي������ات التنويري������ة  وم������ع Xه������ور ال�ص

�صالحي������ة يف احلياة الفكرية وال�صيا�صية  والإ

فكار القدÁة  مثل fiمد عبد√ الذي حرر الأ

من القيود، وقا�ص������م اأمني الذي نادى بتحرر 

فغاين وعبد الرحمن  أة، وجمال الدين الأ املرا

الكواكبي »كقوى ازدادت فعاليتها يف ميõان 

دراكها ا÷وهر احلقيقي للح�صارة  القوى لإ

والتم������دن يف عه������د اÿدي������وي اإ�صماعي������ل 

. و�صاع������دت يف انت�ص������ار نه�ص������ة 
)12(
با�ص������ا«

�صيا�صية وعلمية وفنية وفكرية وثقافية، لكن 

اأحياناً تتح������ول »النه�صة القومية يف مراحل 

 ،
)13(
معين������ة اإىل اإنكار كل ما هو Zريب عنها«

ويت�ص������اAل جابر ع�صف������ور يف مقدمة كتاب: 

أنط������ون: »ماذا  الدي������ن والعلم وامل������ال لفرì ا

يح������د عندم������ا تت�صارع قوى امل������ال والعلم 

والدي������ن، وتتحول العالق������ة بينها اإىل عالقة 

تنابذ وقتال بدل اأن تكون عالقة �صالم ووFام 

.
)14(
» اأو حوار وتفاعل

 لذل������ك ج������اA التاأ�صي������ل امل�رصح������ي يف 

منت�ص������ف ال�صتينيات من القرن املا�صي كرد 

فعل على كل ما ه������و Zربي مع تطور حركة 

التح������رر القوم������ي والوعي به������ا اإىل درجات 

ج�صي������ة العالية ح�صب منطق  م وال الت�ص

علم النف�ض الفرويدي، بينما كان رد الدكتور 

 عل������ى الغرب يف كتابه »علم 
)15(
ح�صن حنفي

ال�صتغراب« الذي ي�صتبدل الغرب من م�صدر 

للعل������م اإىل اأن ي�صب مو�صوع������اً للعلم نف�صه، 

أ�صطورة الثقافة العاملية  وهذا يق�صي عل������ى ا
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املهيمن������ة على العا⁄، لقد طرì حنفي موقفاً 

نقدياً من منõéات احل�صارة الغربية بهد± 

دد نف�صها من خالل  التوا�صل معها كونها 

خرى. ال�صتفادة من احل�صارات الأ

حاول������ت الثقاف������ة املهيمن������ة )الثقاف������ة 

وروبي������ة( اأن تفر�������ض نف�صه������ا على ثقافة  الأ

مر،  خ������ر )الثقافة العربي������ة( يف بداية الأ Bال

أنها واجهت  حت يف ذلك اإىل حد ما، اإل ا و

مقاومة �صديدة من الثقافة العربية بنوعيها 

احلديثة والقدÁ������ة معتمدة على مرتكõاتها 

������د اأمامها اإل اأن تتفاعل  احل�صارية، فلم 

معه������ا لتغن������ي مفهومها بع������د النفتاì على 

الغرب، و�صعت الطبقة الÈجوازية الناه�صة 

وروبية  اإىل �ص������ق طريقها متاأثرة بال������روì الأ

وم�صلح������ة بالروì التنويري������ة والنفتاì على 

ثقافات العا⁄، وكان لرجال النه�صة دوراً يف 

رة النقدية  الن������داA اإىل احلوار البن������اA والن

املتفتح������ة اإزاA م������ا و�ص������ل اإلي������ه الغرب من 

منõéات ح�صارية وثقافية، اإل اأن الكثري من 

أ�صكال وجذور  امل�رصحيني ذهبوا للبحث عن ا

 Ëا العربي القدÎ������الفع������ل امل�رصحي يف ال

بهد± اإبراز الهوي������ة واÿ�صو�صية املحلية، 

كم������ا قال �صالم������ة مو�ص������ى: و»اأخ�صبت، و⁄ 

تنف�صل اأمة من العا⁄ عنها، مما ولدت ثقافة 

حية، تفاعلت مع ثقافة اأخرى اأجنبية حية، 

.
)16(
فاأخرجت منها ال�صاللت ا÷ديدة«

 Aأثنا ������ي الكبري ا وكان النعطا± التاري

قطاع  انتقال املéتم������ع العربي من مرحلة الإ

اإىل مرحلة الÈجوازية ال�صناعية والتéارية 

م������ة من دون هد±، يقول  �صبباً يف �صياع الأ

ريني������ه حب�ص������ي: »اإن ‰ط احلي������اة املرافق 

لل�صناع������ة يف املéتمع������ات العربي������ة )تفكك 

������ام القدË من Zري اأن  �رصة..( õÁ¥ الن الأ

 ،
)17(
»Aاماً جديداً ق������ادراً على البقا يولد ن

لذل������ك كان من املمكن التنب������وؤ بردود الفعل 

املرتقب������ة، فاإم������ا اأن يتبن������ى الع������رب اإيقاع 

احل�صارات املوجهة وZايتها، عندFذ يقتلعون 

من جذورهم ويفقدون خ�صو�صيتهم، واإما اأن 

ينغلقوا على خ�صاF�صهم الذاتية، وي�صبحون 

خ������ارج التاري وخارج الõمن، لكن ثمة خطاً 

ثالثاً �صق طريقه اإىل بع�ض املثقفني يتمثل يف 

 ،Ëاإقامة م�صاحلة �رصيعة بني احلديث والقد

بني النه�صة والتقليد، وهذا لÁكن اأن يكون 

أي�صاً اإل �صمن �رصو• النه�صة العربية  مثمراً ا

التي ارتبطت بالتمدن والتح�رص واحلداثة، 

كم������ا يرى �صلي������م النقا�ض ب������اأن »التمدن هو 

 ìاجتماع وان�صمام النا�ض اإىل بع�صهم، وامل�رص

أو الطق�ض الجتماعي،  يحقق هذا الجتماع ا

فالتمدن هو ارتب������ا• امل�صلحة اÿ�صو�صية 

مع امل�صلحة العمومية، واملéتمع العربي كان 

أنه كان يéتمع يف  بحاج������ة اإىل اجتماع، رZم ا

تراì، اإل اأن هذا ⁄ يكن اجتماعاً 
فراì والأ الأ
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 بقدر 
)18(
مرجواً بهد± التم������دن والتحديث«

ما كان اجتماعاً لقتل الوقت والت�صلية.

و�صنالحß نتيéة هذا الت�صال بالغرب 

اأن تاج������راً لبنانياً )ينتم������ي اإىل هذ√ الطبقة 

ا÷دي������دة، ويوؤ�ص�������ض لثقافة مغاي������رة كانت 

أ ويغامر  Z������ري معروفة ب������ني العرب( يتé������را

با�صتé������الب فن امل�رصì وزرع������ه يف الثقافة 

العربية بعد قراب������ة �صبعني �صنة من احلملة 

الع�صكرية الفرن�صية على م�رص وبالد ال�صام، 

وكاأنه يعر�ض ب�صاFعه، وخطبته ⁄ تكن �صوى 

ترويé������اً لتلك الب�صاعة التي تنا�صب املرحلة 

 õمد علي با�ص������ا قد جهfi ا÷دي������دة، كان

�صط������ول احلربي يف م�رص باأيدي م�رصية،  الأ

أبواب م�رص  واأي�صاً فت اÿديوي اإ�صماعيل ا

وروبي، لت�صييد  عل������ى م�رصاعيها للغ������رب الأ

وبرا يف م�رص. قناة ال�صوي�ض، وبناA دار الأ

: ة ا ار اأ م

يب������دو اأن مفه������وم ح������وار احل�صارات/ 

�رصاعها، مفهوم ملتب�������ض وZام�ض، ي�صو�ض 

أك ما ي�صهل ل������ه البحث، وخا�صة  الباح������ث ا

ليات املفهوم املوؤ�ص�ض على  عند البحث يف 

أ�صÄلة من  ث������ارة ا �صلطة الهوي������ة الثقافية، ولإ

موقف نق������دي، والنتق������ال اإىل ال�رصاع بني 

�صالم وامل�صيحية،  ال�رص¥ والغ������رب، اأو بني الإ

اأو بني العرب واأوروبة ومن الطبيعي يف هذا 

�صكا› اأن ن�صاأل اأين هو  ال�صيا¥ املفهومي الإ

تلف ال������ذي �صيت�صارع مع الغرب  ال�رص¥ امل

أملانيا، �صوي�������رصا، فرن�صا،  Z������ري املتéان�������ض )ا

بريطانيا..( والذي فت احلوار والتفاعل مع 

�صالم منذ ما يق������ارب اأك من قرنني من  الإ

. الõمن

يتاأ�ص�������ض احل������وار الدÁقراط������ي عل������ى 

�صلط������ة الثقاف������ة وتداعياته������ا الت������ي تفت 

 ìم�صاحات للتحاور والتبادل والتفاعل وطر

اهات،  �صكالي������ات النقدية، يف ع������دة ا الإ

والت�صابك م������ع الفعل الثق������ايف املتوالدة يف 

ال�صيا¥ احل�صاري.

من �رصو• احل������وار ا÷لو�ض على طاولة 

واحدة داFري������ة ال�صكل مب�صت������وى واحد، ثم 

خ������ر، مبعنى العÎا± به،  Bن�صات اإىل ال الإ

وال�صعي اإىل معرفته معرفة جيدة، ولن ينعقد 

ن�صانية. احلوار ما ⁄ يحÎم اأطرافه القيم الإ

بداأ احلديث ح������ول مفهوم �رصاع/ حوار 

ملاين مع Xهور  احل�ص������ارات اأولً يف الفكر الأ

ملاين اأفراË ل�صين≠  التنوير، عندما اطل������ع الأ

�صالمية املÎجمة  دبيات العربية والإ على الأ

ملاني������ة، بتاأثري من ليبت�������ض، فراأى اأن  اإىل الأ

، وح������اول اأن  �ص������الم دين تعق������ل وت�صام الإ

وربي������ني اإليه ويõيل التهامات 
رة الأ يغري ن

ح������كام امل�صبقة عنه،  املوجهة اإلي������ه ورفع الأ

فكت������ب م�رصحي������ة »ناتان احلكي������م«، ف�صاًل 

خرى يف الالهوت امل�صيحي،  عن كتابات������ه الأ

�صناأتي اإليها يف ما بعد.
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 وكذلك عندما فت Zوته حواراً بني ال�رص¥ 

 ،
)19(
والغرب يف ديوانه »الغرب������ي/ ال�رصقي«

فرد عليه املفكر وال�صاعر الباك�صتاين fiمد 

، الذي 
)20(
اإقبال يف ديوانه »ر�صال������ة امل�رص¥«

ق������ال: اإن العل������م واحلب ينبغ������ي اأن يتفاعال 

يéابية للم�صتقبل،  معاً كي يحققا القي������م الإ

اإذ كان ال������رد مبثابة ا�صتمرار للحوار الثقايف 

بني ال�رص¥ والغرب عÈ الن�صو�ض الكتابية، 

تاأتي اأهمي������ة اإقبال من كونه املحاور الثقايف 

الذي اطلع على فكر الغرب، واهتم بالثقافة 

والفل�صفة الغربيت������ني، وتاأثر بهما، ونقدهما 

ما جعله متمكناً من قيادة هكذا حوار ب�صكل 

مبا�رص من دون و�صيط.

و⁄ يتوق������ف فيكتور هوZ������و الرومان�صي 

اأمام ه������ذا احلوار عÈ الõم������ن متفرجاً بل، 

اأ�ص������در ديوان������اً بعنوان »ال�رصقي������ات«، فكان 

أث������ر√ بال�������رص¥ م�ص������در اإلهام������ه ال�صعري،  تا

يل والÎجمة الفرن�صية  أ الت������وراة والإ فقرا

أ  للق������راBن وترجمة »األف ليل������ة وليلة«، ثم قرا

أث������ر بذلك كله، و⁄ يتوقف  حياة الر�صول، فتا

اوز√  أث������ري والتاأثر عند ه������ذا احلد، بل  التا

 ìية كامل�رصFدا اإىل امل�رصì وفن������ون الفرجة الأ

أنواع اأخرى من الفن. والرق�ض واملو�صيقا وا

د نف�صها  ب الثقافية يف العا⁄  اإن الن

أم������ام خيارين: اإما احلوار الذي يوؤدي  اليوم ا

اإىل التوا�ص������ل وتبادل املعلوم������ات واملعار± 

وتدب������ري الختال± والو�ص������ول اإىل توافقات 

ن�صانية، واإما اإىل عدم التوا�صل  للعالقات الإ

وعدم احلوار ب������ني الثقافات بحيث تتم�صك 

������ر اإىل م�صاحلها  كل ثقاف������ة مبواقفها وتن

الذاتي������ة ما يوؤدي اإىل �صدام و�رصاع وحروب 

بني الثقافات، وهكذا ي�صب احلوار نقي�صاً 

للح������روب. وبالت������ا› ت�صت������د احلاج������ة اإىل 

احلوار خالل فÎة املواجهات بني الثقافات 

يف احل������روب الع�صكري������ة، فيغط������ي احلوار 

ه������ذ√ الفÎات احلرجة بالتواف������ق والتفاعل 

يéاب������ي، ويبن������ى على خلفي������ة العÎا±  الإ

ة  ح�صا�������ض باللح ، والإ خ������ر والت�صام������ Bبال

الراهنة.

واإذا �صلمن������ا، ب�������رصورة اأهمي������ة احلوار 

ب������ني الثقاف������ات، فينبغ������ي اأن نت�ص������اAل اأولً 

ح������ول الكيفية الت������ي Áكن اأن تتح������اور بها 

مع بع�صها، وما ه������ي الق�صايا العالقة التي 

Áكن البحث فيها ث������م اإن التفاعل الثقايف 

لية التي ينبغي اأن  Bبني الأ· وال�صعوب هو ال

ى بالهتمام والدرا�صة يف �صبيل حتقيق  حت

التعاي�������ض بني �صعوب الع������ا⁄ من خالل حوار 

نقا• التالقي واللتقاA بينها واإ�صاAة نقا• 

اÿال± والختال±.

اإن »الغ������رب يفاج������ الع������ا⁄ بثناFيات������ه 

Bدابه  املتناق�ص������ة، مث������ل مدافعه املدم������رة وا

اÿال������دة، ب�صحر√ وعلم������ه وخرافاته وبعقله 
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ري√  وتدم������ري√ للعق������ل يف الوقت نف�ص������ه، ب

باكت�صافاته  وفل�صفته،  وبتقنيات������ه   ،
)21(
و�رص√«

العلمي������ة وfiاكم التفتي�������ض، فما هي عالقة 

الع������رب مع الغرب هل ه������ي عالقة توا�صل 

وتفاعل ح�ص������اري، اأم عالقة �رصاع و�صدام 

ح�صاري 

خرى التي جعلت  ري������ات الأ  �صادت الن

ري  ال�������رصاع/ احل������وار fiوراً لبناFه������ا الن

ربعيني������ات واÿم�صيني������ات من  يف ف������Îة الأ

القرن الع�رصين مثل �رصاع الطبقات و�رصاع 

الأ· و�رصاع الدول واأخ������رياً �رصاع ال�صمال 

وا÷ن������وب، كما اأن املفك������ر الفرن�صي روجيه 

Zارودي ط������رì عام 1977 م�رصوعاً متكاماًل 

للحوار ب������ني الغرب وباق������ي احل�صارات يف 

، جرت fiاورة 
)22(
كتابه »ح������وار احل�صارات«

أرنولد توينبي وداي�صاكوا  طويلة بني امل������وؤر ا

اإكيدا، حول مفهومي اÿري وال�رص بني ال�رص¥ 

والغ������رب )احل�ص������ارة الياباني������ة واحل�صارة 

ألقى  وروبية( على خلفية دينية، وكان قد ا الأ

�صل�صلة من املحا�رصات بعنوان »ال�رصاع بني 

، نافياً اأن 
)23(
أو »العا⁄ والغرب« احل�صارات« ا

ث������ل املواجهات التي حدث������ت يف احلربني 

أ�ص������كال ال�رصاع  بني  العامليت������ني �ص������كاًل من ا

احل�صارات، اإ‰ا ه������ي حروب تتناف�ض فيها 

الدول عل������ى م�صال������ �صيا�صي������ة، لكنه راأى 

لفي������ة ا÷ديدة قد ت�صه������د �صل�صلة من  اأن الأ

التحدي بني احل�صارات، حتاول كل ح�صارة 

خرى، ممهداً  اأن تتغل������ب على احل�صارات الأ

بذلك ملقولت �صموFيل هنتنغتون، الذي راأى 

ام العاملي ا÷ديد ما  بروز دور الثقافة يف الن

 اإىل التاأكيد باأن العا⁄ مقبل على ع�رص 
)24(
دفعه

�رصاع احل�صارات حي������ث لت�صتمد ال�صعوب 

يديولوجي،  �صا�صية من انتماFها الأ هويتها الأ

بل حتدي������داً من اإرثها الثق������ايف. واأطروحته 

اإمكانية التوا�صل  »�رصاع احل�صارات« تنفي 

ن�صانية، حيث  والتفاعل بني احل�ص������ارات الإ

كان ا÷انب ال�صيا�صي والع�صكري طاZياً يف 

أ�صار اإىل اأن القرن احلادي  طروحة، وا
تلك الأ

والع�رصين �صو± ي�صه������د �رصاعات ح�صارية 

يديولوجيات التي  بديلة ل�رصاع احلدود والأ

طروحة  يت الأ يõ بها القرن الع�رصين، وح

بردود اأفعال متباينة ومتناق�صة بني املثقفني 

قبل ال�صيا�صيني.

������دم �صيغ������ة )اإم������ا..  هنتنغت������ون ي�صت

ألي�ص������ت هن������ا طريقة ثالث������ة للو�صول  أو( ا ا

، يف�رص  اإىل �ص������كل العالقة ب������ني احل�صارات

قناعته بحتمية ال�������رصاع بالطبيعة الب�رصية 

»الكراهية �صع������ور اإن�صاين، الب�رص بحاجة اإىل 

 )25(
أع������داA لتعريف الذات، واإيé������اد الدافع« ا

هل Áك������ن بن������اA احل�ص������ارة والثقافة على 

أ�صا�ض منط������ق الكراهي������ة كل ثقافة توؤلف  ا

ب������ني العام واÿا�ض، بني املطل������ق والن�صبي، 
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ول  وب������ني ا÷ماعي والف������ردي، فا÷انب الأ

يéعلها منفتحة اأمام كل الب�رص وÁد ج�صوراً 

تلفة، اأما ا÷انب الثاين،  بني الثقاف������ات امل

 Îبني كل ثقافة واأخرى، لذلك ت�ص õ������فيمي

احل�ص������ارات يف جوهر ك������وين اإن�صاين عام، 

وبالتا› ي�صتحي������ل ال�رصاع بني احل�صارات، 

 Aاõفاإنه يعن������ي اأن تت�صادم اأج ، واإذا ح������د

احل�ص������ارة الواح������دة �ص������د بع�صه������ا، لكن 

أو التناف�ض يوؤدي يف  أو املواجه������ة ا ال�������رصاع ا

حيان اإىل التفاع������ل الثقايف وقيام 
اأZل������ب الأ

تغي������ريات اإيéابية، فقد مي������õ هنتنغتون بني 

خرين، وقال بحتمية ال�رصاع مع  Bالغرب وال

خرى، وق������د بينت التéارب  احل�ص������ارات الأ

العربي������ة خالل فÎة الحت������الل العثماين اأن 

»التقوقع على ال������ذات والرتداد اإىل املا�صي 

اطر التي واجهه������ا ويواجهها  أك������È امل هي ا

أثبت������ت اأن تغيري  أنها ا العق������ل العربي، كم������ا ا

اهتمام������ات العقل العربي ذات������ه لÁكن اأن 

، لذلك كانت الدعوة اإىل 
)26(
تاأتي من الداخل«

النفتاì على الفكر العاملي املعا�رص واحلوار 

معه بعي������داً عن عق������د النق�������ض املÎاكمة. 

أي�ص������اً فران�صي�ض فوكوياما يف »نهاية  ويدلل ا

« على نõوع الغرب اإىل تر�صي �صيادته  التاري

الدÁقراطية  بانت�ص������ار  ون������ادى  وتاأبيدها، 

الليÈالية اÿالية من التناق�صات وال�صواFب 

انت�ص������اراً حتمياً و�رصوري������اً، ورداً على هذ√ 

 ، ف������كار ارتفع������ت دع������وات هن������ا وهنا الأ

تعل������ن اأن احل�ص������ارات ه������ي كل واحد ذات 

م�صار ت�صاع������دي، فهنا تعددي������ة ثقافية، 

وخ�صو�صية fiلي������ة وفرو¥ اإن�صانية، و�رصاع 

ب������ني الثقافات، لكن ذل������ك ليعني اأن جوهر 

ن  العالق������ة هو ال�������رصاع، واإ‰ا احل������وار، لأ

�صل هو  ال�رصاع مرتبط بعوامل �صيا�صية، والأ

نه طويل املدى، لذلك فاحل�صارات  احلوار لأ

بحاجة اإىل حوار وتفاعل وتثاقف ولي�ض اإىل 

�رصاع و�صدام يوؤدي اإىل دمار الب�رصية.

 واملده�������ض اأن هذ√ الدع������وات خرجت 

وروبية نف�صه������ا مثل روجيه  م������ن املركõية الأ

Zارودي و�صÎاو�ض ومي�صيل فوكو الذي نادي 

ب� »الهتمام بالهام�������ض« وجا دريدا الذي 

������ار اإىل »تفكي������ك املركõ« ورولن  ن
وجه الأ

بولوجي������ة عن اليابان  ب������ارت ودرا�صته الن

يف كتابه »اإمÈاطوري������ة العامالت« وZريهم 

كثريون مم������ن يعتÈون اأهم اأعم������دة الثقافة 

الغربية احلديثة، واعتÈوا اأن هذ√ املركõية 

رية  لته������ا، ودح�ص������وا ن وهماً يé������ب خل

وروبيون ينادون  املحيط واملركõ التي كان الأ

به������ا بحيث تتال�ص������ى احلدود ب������ني املحيط 

واملرك������õ يف Xل ثورة الت�ص������الت احلديثة 

وع�رص العوملة، اإذ اعتZ È������ارودي اأن حوار 

احل�صارات هو م�رصوع عل������ى م�صتوى العا⁄ 

من اأجل ابت������داع امل�صتقبل وابتكار√ للéميع، 
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وروبي اإذ 
وحاك������ى رواFي �صنغا› الغ������رب الأ

ق������ال: »⁄ يك������ن لنا املا�صي نف�ص������ه، ولكن لنا 

ن�صانية ت�صعى اإىل  ، فالإ
)28(
امل�صتقبل نف�ص������ه«

ر اإن كان املا�صي  م�صتقبل للتعاي�ض بغ�ض الن

ية،  ������ة التاري أ�صود، وه������ذا الوعي باللح ا

�صيق������ود الب�رصية اإىل اإبداع خ������ال¥، و�صمن 

ه������ذا ال�صيا¥ جاAت الدعوات اإىل اأن احلوار 

الثقايف �رصورة ملحة ب������ني �صعوب العا⁄ من 

اأجل اجتناب احلروب الكÈى.

الي���ا  ع��� ب �ض وروب���  ���� الأ ا

 : انيا ال ورو

اكت�ص������ف امل�رصحيون يف الغرب جماليات 

ال�������رص¥ وروحانيات������ه بعدة ط������ر¥، اإما عن 

طري������ق ال�صف������ر اإىل ه������ذا ال�������رص¥ ال�صاحر 

 ìا÷ميل والتعر± على اأوجه الثقافة وامل�رص

والفن������ون فيه، اأو من خ������الل جولت الفر¥ 

امل�رصحية/ الفني������ة ال�رصقي������ة اإىل العوا�صم 

أ�صكال الفرجة  الغربية حيث كان������ت تعر�ض ا

�ص������كال املوجودة يف  تلف������ة كلية ع������ن الأ امل

أنه������م تعرفوا عل������ى ال�رص¥ من  أو ا الغ������رب، ا

خالل ما كتب������ه امل�صت�رصق������ون الذين قدموا 

هدا± متع������ددة، حتى  اإىل بل������دان ال�رص¥ لأ

 ìال�رصقي ي�ص������كل بنية امل�رص ìاأ�صب امل�������رص

وروبي »يعار�������ض الناقد امل�رصحي الهندي  الأ

أرتو لطالق������ه م�صطل  رو�صت������م بهارو�ص������ا ا

امل�������رصì ال�رصقي، فيقول: على الرZم من اأن 

دم داFماً م�صطل امل�رصì ال�رصقي  ارتو ا�صت

دم  أنه ا�صت كمراد± للم�رصì البولونيõي اإل ا

ه������ذا ال�صطالì للتعبري عن م������ا يبتعد عن 

ول، و⁄ ي�صتطع  امل�������رصì الغربي يف املق������ام الأ

أو الغريية  خ������ر ا Bل�������ض من فك������رة اأن ال الت

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بامل�رصì ال�رصقي«)28(، 

فكانت الثقاف������ة ال�رصقية مالذاً للم�رصحيني 

زمة التي طالت  روج م������ن الأ وروبيني لل الأ

امل�رصì الغربي بو�صاFل جديدة ولغة �صاحرة، 

 »اأول 
)29(
أرت������و وكان������ت انتق������ادات اأنطونني ا

������ار امل�رصحي������ني يف الغرب يف  أن م������ن وجه ا

خرى مثل  الع�رص احلدي������ث اإىل الثقافات الأ

فريقي������ة واأمريكا  الثقاف������ات ال�رصقي������ة والأ

 ìالالتيني������ة..« ت�صته������د± تقوي�������ض امل�������رص

نه م�رصì عقالين  الغربي وهدمه وتدمري√، لأ

�صكال الحتفالية  ومادي وحواري يهم������ل الأ

هرات ا÷�صدية واحلركية  والفطرية والتم

والطقو�صي������ة يف حياة املéتمع������ات البداFية، 

فلéاأ اإىل روحاني������ات ال�رص¥ و�صحر√، ووجد 

�صالته يف امل�رصì ال�رصقي وخا�صة يف عرو�ض 

م�رصì با› الراق�ص������ة يف بداية الثالثينيات 

من القرن املا�صي.

 لك������ن ارتو ⁄ يé������د يف ال�رص¥ اإل ما كان 

يت�ص������ور√ هو يف ذهنه، ولي�ض ال�رص¥ كما هو 

ألهمت������ه تلك الرق�صات  عل������ى طبيعته، وقد ا

والفنون م������ن و�صع كتاب »امل�������رصì وقرينه« 
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وحاول ال�صتفادة منها، والنتقال من العقل 

اإىل احلل������م، ومن ال�صعور اإىل الال�صعور، ومن 

ألقه  �صكال ويعيد للم�رصì ا �صكل يحطم كل الأ

أ النفتاì على  و�صح������ر√ البداFي، وبالتا› بدا

خرى ما دفع ببع�ض امل�رصحيني  الثقافات الأ

بولوجي الذي ي�صتمد  اإىل تاأ�صي�ض امل�رصì الن

 ìارب الفنون وامل�صار موا�صيعه اأي�صاً من 

ال�رصقي������ة القاFم������ة على الرق�������ض والتعبري 

ا÷�صدي واحلركي وال�صينوZرافيا.. و�صعى 

أرت������و اإىل ا÷مع ما بني الرق�������ض والتمثيل  ا

نتاج  �صاAة لإ والكلمة واملو�صيقا واحلركة والإ

عر�ض م�رصح������ي معتمداً عل������ى روì املمثل 

وج�صد√ طاملا اأن امل�������رصì الغربي ي�صتند اإىل 

الكلم������ة واحلوار، فا�صتبدل������ه باحلركة ولغة 

ا÷�ص������د وال�صينوZرافيا، وق������د وجد جا 

أنه ⁄ يو�صع ر�صالة   ا
)30(
Bرت������و دري������دا يف كتاب ا

يف املمار�ص������ة امل�رصحية ب������ل و�صع جمموعة 

حتري�صات اأك مما هي جمموعة اإر�صادات، 

 ìج تاري امل�رصõاإنها ن�صق م������ن النتقادات ت

الغربي يف خان������ة التهمي�ض باأكمله اأك مما 

هي ر�صالة يف املمار�صة امل�رصحية.

  اإن مثقفني م�رصحيني من حéم اأنطونني 

أو برتولد بري�صت اأو رولن بارت اأو جينيو  أرتو ا ا

أو مايرخول������د اأو جيõي Zروتوف�صكي  باربا ا

اي������õ م�صارات�هم الفكرية  »على الرZم من 

والفنية ورZماً من اخت������ال± طر¥ ع�صقهم 

خ������ر/ ال�������رص¥« ي�صكلون �صنف������اً متميõاً  Bلال

داخ������ل الثقاف������ة الغربي������ة، يéمعهم موقف 

������ي وح�صاري واح������د يتمثل يف اعتبار  تاري

نõعة التمركõ الذات������ي الغربية وهماً ينبغي 

لته بكل الو�صاFل املتاحة، ول  تقوي�صه وخل

�صيما ما يت�صل منها بامل�رصì باعتبار√ Xاهرة 

بولوجية وا�صت�رصاقية. أن �صيميولوجية وا

�صع  م������ازال امل�رصì الغرب������ي عقالنياً ي

لقوان������ني اأر�صطية رZم fi������اولت النفالت 

قي������ود√ واأعراف������ه، بينم������ا امل�������رصì ال�رصقي 

طقو�صي �صح������ري ميتافيõيقي، ي�صتمد قوته 

من تقالي������د واأعرا± املéتمع������ات ال�رصقية 

معاً،  فريقية  والأ املك�صيكي������ة  مريكي������ة/  والأ

أي�صاً Z������وردون كري≠ الذي »احÎم  وتاأثر به ا

تلفة،  الختالفات املوجودة بني الثقافات امل

ويف ه������ذا ال�صيا¥.. وعلى الرZم من �صيطرة 

أنه كان يقر بتفو¥  �صورته لنف�صه علي������ه اإل ا

فن������اين ثقاف������ات اأخرى، وبينم������ا كان ين�ص 

أنف�صهم، فاإنه كان يحثهم  أتباعه باأن يكونوا ا ا

أ�صياA ال�رص¥، متذكراً قول  على اأن يحبوا كل ا

خرين هو  Bمثل لتفو¥ ال Zوت������ه: اإن الدفاع الأ

، وهو يعÎ± باأن التفو¥ يف التعليم 
)31(
احلب«

داب الهندية  Bالغربي ليعن������ي التفو¥ على ال

رو±  والعربية والفار�صي������ة، اإ‰ا طبيعة ال

التي مرت بها اأوروبة جعلت التعليم متفوقاً 

 ìنوع������اً ما، بينما تاأثر برتولد بري�صت بامل�رص
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ال�صيني والهن������دي من خالل املمثل مي لن 

 Aالذي �صاه������د اأحد عرو�صه يف مو�صكو وجا

أث������ري√ بامل�������رصì الهندي من خ������الل عن�رص  تا

التغريب.

ت�������ض بدرا�صة  بولوجي������ا عل������م ي ن  الأ

ن�صانية،  الت�صكيالت احل�صارية والثقافية لالإ

وم������ع تط������ور الوع������ي التكنولوج������ي تغريت 

أو  رية التف������و¥ الغربي، ا راA بتقوي�������ض ن Bال

هدم املركõي������ة الثقافية الغربي������ة، باأن هذ√ 

لك ثقافاتها  ال�صعوب البداFية هي �صعوب 

تلفة ع������ن الثقافة الغربية،  وح�صاراتها امل

وت�صاهم يف فهم حقيقة احل�صارة الغربية.

 ìامل�������رص يف  وبولوجي������ا  ن الأ وج������دت 

ن�صانية، حيث ي�صتفاد  خ�صو�صية الثقافات الإ

ها يف ك�صف لغة ا÷�صد، وا�صتغاله  من تاري

على اÿ�صبة من خالل التعبري احلركي ولغة 

�صكال امل�رصحية  ÁاA، فمõجت الأ ا÷�صد والإ

 ìلدى ال�صعوب كنموذج لال�صتفادة من امل�رص

الغربي، وعندما ك�صفت عن التعبريات الفنية 

تلفة، وفرت للم�رصì الغربي õflوناً من  امل

�صاليب لتéديد نف�صه وتغيري  ا÷ماليات والأ

أ�صاليبه. ا

 ìروتوف�صكي اإىل حترير امل�رصZ لقد دعا

الغرب������ي من قي������ود احل�ص������ارة الغربية التي 

ار�������ض �صغطاً على التعبري احلركي ÷�صد 

املمث������ل، وÁكن لهذا ا÷�ص������د اأن يكون مادة 

�صارات  بولوجية، وهو يعك�ض الرموز والإ اإن

قنعة لثقاف������ات عديدة حيث  والرق�������ض والأ

بولوجيا ا÷�صد ذات الغنى  ن تكون ث������روة لأ

ديد  الثقايف، فكان Zروتوف�صكي يدعو اإىل 

امل�رصì الغربي من خالل ال�صتعانة بالثقافات 

خرى، لذلك ل Áكن عõل امل�رصì العربي  الأ

عن بقية م�ص������ارì وثقافات العا⁄، بل كان له 

م�صار√ يف التبادل والتفاعل الداFمني.

 ، أي�صاً �صتان�صالف�صكي، وبيÎ برو  تاأثر ا

واأوجينيو باربا، وZروتوف�صكي، ومايرخولد، 

واأوZ�ص������ت �صÎندب������ر ال������ذي فت������ نوافذ√ 

دامها  وا�صت عربي������ة  مو�صوعات  ل�صتقبال 

أب������ي القا�صم  يف م�رصحيات������ه مث������ل ح������ذاA ا

الطنب������وري، والطري������ق اإىل دم�صق، يف اإطار 

التفاعل الثق������ايف، واأعتقد اأن هذا التاأثري ل 

يحرم �صÎندبر من اأ�صالته وارتباطه ببيÄته 

وواقع������ه.. اإل اأن تاأثر ه������وؤلA ⁄ يدفعهم اإىل 

النõل¥ يف التقليد والتبعية، بل كان تعرفهم 

اإىل امل�ص������ارì ال�رصقية حاف������õاً لهم لتحقيق 

بداع، وحل  املõيد من التنوي������ر والتفاعل والإ

وروبي  الكث������ري م������ن اإ�صكالي������ات امل�������رصì الأ

املعا�رص املعقد، وهذا ينم عن عقلية اإبداعية 
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ومتéددة ومتطورة، مبعن������ى اBخر فهم كانوا 

ية داخل الع�رص  ة التاري يعي�صون وعي اللح

خرين،  Bات الõéل خارجه، لذلك تاأثروا مبن

واأ�صافوا بني������ة جدي������دة اإىل اإبداعاتهم، بل 

أي�ص������اً كونهم رف�صوا  طوروا وXيفة امل�رصì ا

القومي������ات  ذوات  عل������ى  ذواته������م  انغ������ال¥ 

وروبية، واأدركوا  املتعددة داخل احل�صارة الأ

باإح�صا�صهم جدلية املحلي والعاملي.

اإن م������ا ينت م������ن م�رصì يتé������اوز جميع 

ي������ة واللغوية،  احل������دود ا÷غرافية والتاري

طر ومبعõل  لي�صب مفهوماً خارج ه������ذ√ الأ

عنها. فامل�رصì يعÈ عن ذات م�رصحي معني، 

ر عÈ هذ√  لذلك ف������اإن اÿا�صية القومية 

ال������ذات اإىل العمل امل�رصح������ي، ومن هنا فاإن 

ا�صية املحلية املتواجدة  امل�رصì لي�ض عك�صاً لل

مو�صوعاً يف الكل، خارج هذ√ الذات، لذلك 

 Aا ل�صتقاÎأو ال فاإن كل عودة اإىل التاري ا

مادة م�رصحية لي�صت بال�رصورة هي خا�صية 

 Èقومي������ة، ومن هنا، ف������اإن هاملت الذي يعت

اأ‰وذج������اً اإنكليõي������اً يعÈ ع������ن جوهر الفكر 

 Îية معينة، وبي نكليõي يف مرحل������ة تاري الإ

ل������ق م�رصحاً اإ�صالمياً عندما قدم  برو ⁄ ي

»منط������ق الطري« للعط������ار، ول اأوجد م�رصحاً 

هندياً يف عر�������ض »مهابهاراتا« لقد ا�صتطاع 

ديد امل�رصì الغربي من خالل  بي������Î برو 

�ص������كال الفني������ة والفرجوية  تثاقف������ه م������ع الأ

والثقافية ال�رصقي������ة يف الهند وبالد فار�ض، 

وا�صتثمرها يف منهé������ه امل�رصحي مبا يعر± 

بولوجي/ ال�رصقي القاFم على  ن بامل�رصì الأ

الطقو�������ض وامليتافيõيقي������ا والغروت�صك، ويف 

مقابلة تلفõيوني������ة معه بعد تقدÁه لعرو�ض 

كثرية مثل »مهابهارات������ا«، »يو اأ�ض« و»منطق 

 ìل: ه������ل ن�صب مع������ني امل�رصÄالط������ري«. »�ص

وروب������ي ي������ا ت������رى اإىل احلد ال������ذي يدفع 
الأ

������راً مثل بيÎ برو للتوجه اإىل  flرجاً ومن

. فاأج������اب: اإن هذا ال�صوؤال،  خرين
Bترا ال

جمي������ل. اإذا افÎ�صن������ا اأن طرحن������ا له بهذا 

أ�صا�صاً، لك������ن ماذا يعني هذا  ال�ص������كل ممكن ا

وروبي: اإنه ليوجد م�رصì اأوروبي، 
امل�رصì الأ

ب������ل توجد اأحدا م�رصحية اأوروبية متباينة، 

هنالك اأحدا م�رصحية Zبية مرعبة، واأخرى 

جميلة ممت������ازة، هنا م�رصحي������ات حديثة، 

ة، بالن�صبة لن������ا، فاإن مهابهاراتا  واأخ������رى ف

هي م�رصحية مبا�رصة ومعا�رصة، اأما اأن تكون 

Bخ������ر وعا⁄ اBخر، فلي�ض هذا  مادتها من بلد ا

.
)32(
مر املهم« بالأ

از احل�صاري  اإن الرZبة املحلية يف الإ

 È ن�صانية  ويف التوا�ص������ل مع الثقاف������ة الإ

الثقاف������ة اÿا�صة على التمازج والتفاعل مع 

خرين، ول يعني هذا نفياً للرZبة  Bثقافات ال

يف التفرد واÿ�صو�صية.
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امل�������رصì من بني اأقدم الفنون واأعتقها يف 

أو ن�صية  تاري الب�رصية، هو لي�ض كتابة لغوية ا

فقط، ولكنه جمموعة لغات وتقنيات ب�رصية 

وف�صاFي������ة وج�صدية، وبالت������ا› وجدت فيه 

بولوجيا متناً مهماً لدرا�صة خ�صو�صيات  ن الأ

ن�صانية من خالله. وقد كان يعتقد  الثقافات الإ

اأن امل�������رصì الغربي الذي نب������ع يف احل�صارة 

اليوناني������ة هو اأ�صل امل�������رصì يف العا⁄، وبعد 

ذل������ك كان من ال�رصوري حتطيم تلك الفكرة 

وروبية،  ذه������ان املركõية الأ التي تعيد اإىل الأ

أ�صكال  وروبي �صكل من ا واعتبار اأن امل�رصì الأ

الفرجة التي تنتéها الثقافات واحل�صارات 

بولوجي   ن تلف������ة. وقد قطع البح������ث الأ امل

ن، حيث ي�صتفاد  Bال ìصوطا مهما يف امل�������رص�

من تاري الثقاف������ات واحل�صارات يف ك�صف 

مناطق ا÷�صد امل�رصحي و�صÈ اأZوار ذاكرته 

وطريق������ة ا�صتغاله على اÿ�صب������ة، كما قطع 

�صكال  �صوطاً مهم������اً يف درا�صة الفرج������ة والأ

امل�رصحي������ة عند flتلف ال�صع������وب، والتي ل 

ذ من امل�رصì الغرب������ي اأ‰وذجاً لها مثل  تت

م�رصì الن������و والكابوك������ي اليابانيني واحللقة 

العربي������ة وال�صام������ر والكاتالكي وZريها من 

التعب������ريات الفنية امل�صتقل������ة، والتي ل تنبع 

وروبي. بال�رصورة من ال�صكل امل�رصحي الأ

ب������داأت ترجم������ة الن�صو�������ض امل�رصحي������ة 

جنبية، وترجم������ة كتب يف النقد امل�رصحي  الأ

وتاري������ امل�رصì واملذاه������ب امل�رصحية كé�رص 

لتقارب الثقاف������ات امل�رصحية اإىل بع�صها، ما 

هور الكات������ب امل�رصحي العربي الذي  مهد ل

كتب ن�صو�صه من منطلق التفاعل مع ثقافة 

وروب������ي ومدار�صه، ف������كان كتاب  امل�������رصì الأ

امل�������رصì العربي »ينهلون م������ن جميع مراحل 

جنبي، ويتاأثرون به ومبذاهبه التي  امل�رصì الأ

تتناق�������ض مبقدار ما تتوافق، و⁄ ن�صتغرب اأن 

د عند الكاتب الواحد تاأثرات من �صك�صبري 

وموليري واإب�صن وبري�صت وبيكيت و�صوفوكلي�ض 

أنه ⁄ يكن م�صتغرباً  وZوZول وZريهم، كم������ا ا

د يف الن�ض الواحد تاأثرات بالواقعية  اأن 

وال�رصيالي������ة والرمõي������ة والكال�صيكية، وكان 

 Aج������ون ذلك كل������ه يف بناõÁ كت������اب العرب

.واإذا كان ه������ذا التقليد نابعاً 
)33(
متما�ص������ك«

من عقلية ثقافية يف اإطار التفاعل الثقايف، 

لي عن مهمة خلق الدراما العربية هو  فالت

جوهر امل�رصì التقلي������دي، وقد ارتد ارتداداً 

جنبي املعا�رص  عنيف������اً اإىل تقليد امل�������رصì الأ

أية رZبة يف املواAمة بينه وبني  له، م������ن دون ا

ن امل�رصì ⁄ يعد فناً طارFاً  احلياة العربية، لأ

أو واف������داً اإلين������ا، وبالت������ا› Xه������رت العوملة  ا

يéاب������ي مرادفة ملفهوم التéريب  بéانبها الإ

ا√ املثاقفة امل�رصحية. الذي ينحو با
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دمة  1- م

دب������ي بالتمايõ والتنوع  أ النقد الأ م������ع دخول الق������رن الرابع الهéري، ب������دا

ية، رZم اعتماد√، يف  ية، رZم اعتماد√، يف ص������ال عن الدرا�صات اللغوية، والبالZية، والتاري ية، رZم اعتماد√، يف ص������ال عن الدرا�صات اللغوية، والبالZية، والتاري ������ال عن الدرا�صات اللغوية، والبالZية، والتاري صنف�صنف� وال

ر النقدي الذي �صبق تلك املرحلة. وق������د بداأت الثقافات  إدوات������ه، عل������ى الإدوات������ه، عل������ى الإ أ ا

اىل تلونه باىل تلونه باألوان flتلفة من  الوافدة تتغلغ������ل يف الدرا�صات النقدية، مما اأدى اإ

افة صافة صافة اإىل الدرا�صات النقدية التطبيقية، التي  ص�ص� اللغة والفل�صفة وعلوم الكالم. اإ

ف عن ال�رصقات وامل�صاو والعيوب، وانتهت باملوازنة واملقاي�صة صف عن ال�رصقات وامل�صاو والعيوب، وانتهت باملوازنة واملقاي�صة صف عن ال�رصقات وامل�صاو والعيوب، وانتهت باملوازنة واملقاي�صة  صت بالك�صت بالك� ابتداأ

. ر ض د  نا

. Ñ ر الر : الفنا اأن ل الفن الع

❁❁

ò

الن�س وا

ر ر الراب ال د ال  ن

مرا ف£مرا ف£

❁
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ع������راA، م������ع �صعي صع������راA، م������ع �صعي صع������راA، م������ع �صعي  ص��ني ال�ص��ني ال� ��ني ال����ني ال�� �ب����ب���

������ع ص������ع ص������ع  صىل و�صىل و� بع�������ض النق������اد اإ

م عمليات  قواعدقواعد علمية تن

ض للن�ض للن�ض ع حدوداصع حدوداصع حدوداً صبداع، وت�صبداع، وت� الإ

حكام. دبي، وتق الأ الأ

اهات  وقد تع������ددت ا

الق������رن،  النق������اد يف ذل������ك 

النقدية  باحلرك������ة  امتامتاأثرين 

ايا، صايا، صايا،  ق� ق�صة  صة  sع������د ع������دsثارتها  sثارتها 
أ ا التي 

نعة، صنعة، صنعة،  صي������ة الطب������ع وال�صي������ة الطب������ع وال� ي������ة الطب������ع وال�صي������ة الطب������ع وال�ص صكق�صكق�

دبية،  الأ ال�رصق������ات  الصية  ال�رصق������ات  الصية  ال�رصق������ات  ية  صوق�صوق�

واملعنى.   ß������اللف واملعنى. صي������ة   ß������اللف واملعنى. صي������ة   ß������اللف ي������ة  صوق�صوق�

لف������ات ولف������ات وؤلف������ات  امل املوىل  وىل  اإ اف������ة صاف������ة صاف������ة  ص�ص� إوبالإوبالإ

والبالZية  رية  الن النقدية 

منت صمنت صمنت  صوالتطبيقي������ة، فقد ت�صوالتطبيقي������ة، فقد ت�

اللغوية، والنحوية،  اللغوية، والنحوية، وؤلفات  اللغوية، والنحوية، ولفات  لفات  واملوامل

 Aرا Bال بع�������ض  والفل�صفي������ة، 

اعéاز القراعéاز القراBن  النقدية، كما عنيت كتاب������ات اإ

ن الكالم  ةرصةرصًة، ذل������ك لأ رصدب������ي، مبا�رصدب������ي، مبا� بالنق������د الأ

ه������ر ملكات������ه وطاقات������ه، بقيا�صه  املعõé ت

عمال  ي، وقد »تنوع������ت الرصي، وقد »تنوع������ت الرصي، وقد »تنوع������ت الأ رص��رص�� ������ �بال������كالم الب�����بال������كالم الب����

وب flتلفةرصوب flتلفةرصوب flتلفة،  رص �رص � نيالنقدية يف القرن الرابع بنيالنقدية يف القرن الرابع بني

رية التي تطم اإىل تكوين  فمنها الكتب الن

عري، صعري، صعري،  صبداع������ي ال�صبداع������ي ال� إي������ة متكامل������ة للعمل الإي������ة متكامل������ة للعمل الإ ي������ة متكامل������ة للعمل الوي������ة متكامل������ة للعمل الوؤ ورور

ومثالها كتابا قدامة بن جعفر وابن طباطبا 

عر(، ومنها صعر(، ومنها صعر(، ومنها  صعر وعي������ار ال�صعر وعي������ار ال� عر وعي������ار ال�صعر وعي������ار ال�ص صالعل������وي )نقد ال�صالعل������وي )نقد ال�

أو �صاعراً  أ�صا�صاً تتناول �صعراA ا كتب تطبيقية ا

�ص�ض الكالم لتبيان امل�صكالت عامًة يف  وت

أ�صعارهم ومقابلتها مبا ي�صتح�صن،  أو ا �صع������ر√ ا

أثناA ذلك كله  والحتكام اإىل معايري يوؤخذ بها ا

م������دي والقا�صي ا÷رجاين  Bومثالها كتابا ال

 ìاوÎاملوازن������ة( و)الو�صاطة(، وهنا كتب ت(

بني هذين ال�رصبني، وذلك كما يف عمل اأبي 

هالل الع�صكري يف )ال�صناعتني(، واملرزباين 

(، وت�صل������ك ال�������رصوì العدي������دة  يف )املو�ص������
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للدواوي������ن قدÁها وfiدثها �صم������ن الق�صم 

خرى، فهي كثرية نع  التطبيقي، اأما الكتب الأ

خر  Bات قيمة بني احلني والXفيها على ملحو

تت�صل بالنقد وال�صع������ر كما يف )ال�صاحبي( 

بي الفت  حمد بن فار�ض، و)اÿ�صاF�ض( لأ لأ

)1(
ابن جني.«

ومما Áي������õ النقد يف ه������ذا القرن، هو 

طرا±  ان�رصاف������ه اإىل الغو�ض اأعم������ق يف الأ

دبي������ة )املبدع والن�ض  التي تكون العملية الأ

ى عنايته������م ال�صديدة باأهمية  واملتلقي(، ف

توجيه كتsاب ال�صعر واÿطباA، وو�صع قوانني 

������م كتاباتهم، مو�صحني  ال�صياZ������ة التي تن

مõجة، بل اإن القا�صي ا÷رجاين 
اختال± الأ

يo�صه������ب يف التفري������ق بني �صع������ر واBخر، على 

أثر البيÄة  أ�صا�ض اختال± ال�صعراA، مو�صحاً ا ا

بداع ال�صعري. ولعل  �صية يف عملية الإ وال�ص

همية الكÈى كانت يف ولوجهم اإىل اأعما¥ 
الأ

الن�ض، وذلك ملعرفة مواطن ا÷ودة والرداAة، 

يم العالقة بينه وبني متلقيه،  من جانب، ولتن

اه������م يالحقون املعاين  من جان������ب اBخر، ف

ا÷ي������دة والرديÄة، ويهتم������ون بحدود ال�صعر 

، ويتعقبون الت�صبيهات  الت������ي تفرقه عن الن

وال�صتعارات واملé������ازات، و�رصوب العنا�رص 

املكون������ة ÷مالياته م������ن جنا�������ض ومطابقة 

وزان والقافية. واإ�صارة، مع اهتمامهم بالأ

اإن البح������ث عن الطراFق التي تلقى فيها 

النقاد العرب، يف الق������رن الرابع، الن�صو�ض 

دبية، من خالل ق������راAة اأعمالهم النقدية  الأ

أو ر�صاFله������م التي حاولت اإيéاد  التطبيقية، ا

دب، اأو يف درو�صه������م البالZية  ري������ة يف الأ ن

ري������ة التلقي تفت  التعليمي������ة يف �صوA ن

دبي  Bليات ال�صتقبال الأ بواب ملحاولة فهم ا الأ

أدوات������ه، مل������ن Áثلهم كل ناقد م������ن النقاد،  وا

»فف������ي تراثن������ا النقدي والبالZ������ي ن�صو�ض 

لن�صتطي������ع اأن نõع������م و�صوله������ا اإىل الن�ص 

رية احلديثة، اأو  الذي و�صلت اإليه هذ√ الن

 
)2(
اأن اأ�صحابه������ا ي�صدرون عن وعي مماثل.«

ولكن تلك الن�صو�ض تت�صمن اإ�صارات مهمة، 

تدل على وج������ود مناه متنوعة يف القراAة، 

اأZناه������ا تنوع الروؤى النقدي������ة، ذلك اأن نقاد 

ري������ن يف البالZة والباحثني يف  دب واملن الأ

ف������وا ثقافتهم النقدية،  sXاز، وéع ق�صايا الإ

دبية ب�صكلها املتكامل،  ������ر اإىل العملية الأ للن

دون اإZف������ال ط������ر± من اأطرافه������ا، بل اإنهم 

دب������ي، واأهمية  اأكدوا عل������ى ZاFية العمل الأ

دبي. وقد مثsل كل ناقد  املتلق������ي يف العمل الأ

اهات  اهاً من ا من نقاد القرن الرابع، ا

الذو¥ الع������ام يف التلقي، فمن مطبوعني اإىل 

أن�ص������ار اللفß اإىل اأن�صار  م�صنوعني، ومن ا

املعنى.

لذل������ك فاإن مناه النق������اد يف القراAة ⁄ 

تك������ن وليدة م������õاج فردي، ذل������ك اأن الثقافة 

ة تفاخر  sم
أ دبية، وهي الثقافة ال�صاFعة، يف ا الأ
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أثر ق�صاياها  أثره������ا، وا الأ· بلغتها، تركت ا

تلف������ة عند كل النقاد. وهذا  على الروؤى امل

ما ي�صو ولوج بيÄ������ات ثقافية اأخرى يف عا⁄ 

دبي; من فال�صفة ومتكلمني ولغويني  النقد الأ

وكتاب اإعéاز.

انطالقاً م������ن ذلك، �صنتéه يف بحثنا اإىل 

النقاد العرب يف القرن الرابع الهéري، واإىل 

موؤلفاته������م النقدية الغني������ة، ملعرفة الطريقة 

دبي، فعلى  التي تلقى فيها كل منهم الن�ضs الأ

هم  الرZم من اأن معيار ا÷ودة، هو املعيار الأ

أنهم  للتلقي عنده������م، اإل اأن ذل������ك ل يعني ا

ر اإىل عملية التلقي من زاوية  انفردوا يف الن

نهم تنبهوا  التقوË ا÷ما› فح�صب، ذلك لأ

دبية، توؤثر  اإىل جوان������ب اأخرى، يف العملية الأ

يف املتلق������ي وطراFق الق������راAة، ولعل العالقة 

دبي، من اأهم النقا•  بني املتلقي والن�ض الأ

، وو�صاFلهما  التي تبني اأدوات الناقد والقار

يف امتال الن�ض وفهمه وتذوقه. فقد �صلط 

ثر النا عن الن�ض،  النقاد ال�صوA عل������ى الأ

يف تفاع������ل القار معه، وعل������ى الفعل الذي 

أثناA القراAة من النعكا�ض ا÷ما›،  يقوم به ا

ثر  والقب�������ض عل������ى املعاين وال������دللت، والأ

لف������ه القراAة.  النف�ص������ي وال�صلوكي الذي ت

دبي متع������دد ا÷وانب، يف حوار√  فالن�ض الأ

م������ع املتلقي، الذي ي�صع������ى اإىل امتالكه كلياً، 

فيطلب املتعة، كم������ا يطلب املعرفة واملعاين، 

وهذا ما يقدمه الن�������ض من خالل مكوناته، 

دبي تõخ������ر بالقيم ا÷مالية  فلغة الن�ض الأ

واملعرفية، والن�������ض ل يتحقق اإل بالت�صال 

مبتلقي������ه، اإذ »ل يوجد ن�������ض اأدبي من دون 

جمه������ور، ول ن�ض اأدبي من Z������ري لغة، واإذا 

تاأملنا قلياًل، وجدنا اأن اللغة وا÷مهور هما 

اللذان يعطي������ان الن�ض اكتماله الن�صبي. وما 

فكار ل  نهما يعطيان ال�صكل. فالأ ذل������ك اإل لأ

تكتمل كاأفكار اإل حني ت�صب جماًل، والعمل 

ذ  أدبياً اإل حني يت دب������ي ل ي�صتوي عماًل ا
الأ

)3(
�صكاًل فنياً.«

، بكل  فالن�������ض يفر�ض نف�صه على القار

عنا�رص√ وي������وؤدي كل عن�������رص دور√، دون اأن 

يحدد القار ما يريد√ من الن�ض، اأو من دون 

������ر اإىل Zاية fiددة م������ن Zايات الن�ض،  الن

ألفا الن�ض  فالوXيفة ا÷مالية التي حتملها ا

واأدواته ا÷مالية، تنطوي Zالباً، على هد± 

دبي بهذا  أبعد، والعم������ل الأ أ�صم������ى ودللت ا ا

الو�صف، يÈ������é القار على قراAة امل�صكوت 

عنه، ليدر العمل كاماًل، واأي قراAة للن�ض 

أو تغلبه، على اBخر، هي قراAة  تغف������ل جانباً، ا

�صطحي������ة و�صحلة، فق������راAة ال�صعر مثاًل 

عل  أو الفاF������دة فح�صب  »طلب������اً للمنفع������ة ا

القار يغفل عن عمد بناA√ الفني، ويقوم 

فيف« هاFلة لل�صعر اإن �ص هذا  بعملي������ة »

التعب������ري، فال يكاد يع������ يف العمل ال�صعري 
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اإل عل������ى ما يحقق له تل������ك الغاية من اأفكار 

ويتéلى ذلك ب�صورة وا�صحة يف اإعéاب بع�ض 

اللغوي������ني باأبيات من احلكم������ة، تت�صم لغتها 

بالتقرير وال�رصدية، وتفقد �صياZتها خا�صية 

)4(
الت�صور ال�صعري.«

Ñا الع ولذة الن�س Ñا - اب 

يعد ابن طباطبا العل������وي )ت 322ه�( 

أواFل النقاد، يف الق������رن الرابع، بكتابه  م������ن ا

»عيار ال�صع������ر«; وهو الكتاب الذي حاول اأن 

راً يف ف������ن ال�صعر، وطراFق  يكون في������ه من

أك م������ن اأن يكون ناقداً تطبيقياً،  �صناعته، ا

حد ال�صع������راA، مبتعداً ع������ن النغما�ض يف  لأ

أيه يف  أنه يقول را دبي، رZم ا ق�صايا النقد الأ

�صهاب يف تتبعها  م تلك الق�صايا، دون الإ مع

ومناق�ص������ة وجوهها، مثل ق�صي������ة ال�رصقات، 

واللف������ß واملعنى، والطب������ع وال�صنعة. ولكن 

راA عند »ابن طباطبا«، هو  Bهذ√ ال õيÁ م������ا

ا÷دة وfiاولة التدقيق، انطالقاً من تاأكيد√ 

على �������رصورة الن�صé������ام يف مكونات الن�ض 

ليبل≠ Zايته ا÷مالي������ة. فاأهم ما يركõ عليه 

راA، هو املو�صوع  Bابن طباطبا«، يف تل������ك ال«

ال������ذي نتح������د عن������ه، اأي عالق������ة القار 

دبي. اإىل احلد الذي ي�صعه، كما 
بالن�������ض الأ

يق������ول الدكتور عي�صى العاك������وب، بني النقاد 

ا÷ماليني، عندما يتحد عن ملكة احلكم 

)5(
ا÷ما›.

ول بني  رة اب������ن طباطبا  ورZ������م اأن ن

أنن������ا نرا√ يوؤكد  دبي، اإل ا
اأطرا± العم������ل الأ

. وما  عل������ى العالق������ة بني الن�������ض والق������ار

حديثه عن املبدع واإر�صاداته له، اإل يف �صبيل 

احلديث ع������ن الن�ض ا÷ميل. ومنه التلقي 

عن������د ابن طباطبا، ينحر± عن املعتاد الذي 

ي�صف عمليات الق������راAة املتésهة من املتلقي 

اإىل الن�ض، اإىل و�ص������ف عملية ال�صطوة التي 

ثر الذي  ، والأ Áار�صه������ا الن�ض على الق������ار

يÎكه فيه. فمنه التلقي عند ابن طباطبا، 

هو »لذة الن�ض«; اإنه املتعة ا÷مالية املح�صة، 

دبي على قارFه،  النا�صÄ������ة عن وقوع العمل الأ

وهو ي�صف ه������ذا الوقع، ث������م يحدد ميõات 

الن�ض ا÷ميل الذي ي�صتطيع اأن Áار�ض تلك 

. الهيمنة ا÷مالية على القار

�صا�صية، وعيار√، هو  اإن Zاية الن�������ض الأ

املتعة ا÷مالية املتاأتية من ا�صتقباله. ويقا�ض 

ثر النا عن  مقدار ا÷مال يف الن�������ض بالأ

، »فعيار  ذلك ال������ورود، ووقعه على الق������ار

ال�صع������ر اأن ي������ورد على الفه������م الثاقب، فما 

ه ونفا√،  sقبل������ه وا�صطفا√ فه������و وا±، وما جم

فهو ناق�ض. والعل������ة يف الفهم الناقد لل�صعر 

احل�صن الذي يرد علي������ه، ونفيه للقبي منه 

واهتõاز√ مل������ا يقبله، وتكرهه مل������ا ينفيه; اإن 

كل حا�ص������ة من حوا�ض الب������دن اإ‰ا تتقبل ما 

يت�ص������ل بها مما طبعت ل������ه، اإذا كان ورودها 
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أليف������اً باعت������دال ل جور فيه،  عليه������ا وروداً ا

 والن�ض ا÷ميل 
)6(
ومبوافقة ل م�صادة لها.«

، ويتمتع بهذا القبول  هو الذي يقبله القار

»فيلتذ الفهم بح�صن معانيه، كالتذاذ ال�صمع 

 فهو يتéه اإىل ال�صامع، وهو 
)7(
».ßمبونق اللف

 . لفا املتلقي هن������ا، فيوؤثر فيه، باملعاين والأ

وهو يتاب������ع يف ذلك ال�صي������ا¥ ليéعل قنوات 

ة  ، كذلك، نا الت�ص������ال بني الن�ض والقار

عن الن�ض ا÷ميل نف�صه، فكل �صامع لل�صعر 

������اأ للتاأثر واللتذاذ ب������ه، اإل اأن الن�ض هو  sمهي

الذي يفت تلك القن������وات، ليمار�ض �صطوته 

على ال�صامع، جودًة ورداAًة، »فاإذا كان الكالم 

وماً م�صفى من كدر  الوارد عل������ى الفهم من

العي، مقوماً م������ن اأود اÿطاأ واللحن، �صاملاً 

م������ن جور التاأليف موزون������اً مبيõان ال�صواب 

اً ومعنًى وتركيباً، ات�صعت طرقه، ولطفت  لف

أن�ض به،  موا÷ه; فقبله الفه������م وارتاì له، وا

واإذا ورد علي������ه على �صد هذ√ ال�صفة، وكان 

باطاًل fi������الً جمهولً ان�ص������دت طرقه ونفا√ 

وا�صتوح�ض عن������د ح�صه به، و�صد له وتاأذى 

 
)8(
الفها.« به كتاأذي �صاFر احلوا�ض مبا ي

 ، اإن تركيõ اب������ن طباطبا على هذا املنه

يéعل������ه من النقاد ال�صابقني لع�رص√، يف هذا 

الراأي، ويع������õز ذلك ما اأورد√، متمماً كالمه، 

عن الطريق������ة التي يوؤثر فيه������ا الن�ض على 

الق������ار وما ينت عن ذلك التاأثر، ثم حديثه 

عن موا�صفات الن�������ض ا÷ميل القادر على 

ممار�ص������ة ذل������ك التاأثري. اإن ل������ذة الن�ض هي 

ثر  ذلك احلوار النا�ص بينه وبني �صامعه، والأ

العقلي ا÷م������ا› النا عن ه������ذا احلوار، 

وه������ي التي تع������õز، يف الوق������ت ذاته، احلكم 

ا÷ما› عليه، و»يتاأثر احلكم ا÷ما› على 

الفن ال�صعري باأمري������ن: »الذات« املدركة اأو 

النف�ض التي »ت�صك������ن ملا وافق هواها، وتقلق 

مم������ا خالفها« ولل������ذات اأح������وال متقلبة. ثم 

»املو�صوع«; اأي امل������ادة ال�صعرية، واأح�صن ما 

أو ال�صعري« لدى  يكون املو�صوع ا÷م������ا› »ا

النف�������ض عندما ياأتي موافقاً للحال التي هي 

)9(
عليها.«

وتوؤكد النõعة العقلية، عند ابن طباطبا، 

�صا�صية التي يعتمدها  على اأن قناة الت�صال الأ

الن�������ض، يف ح������وار√ مع ال�صام������ع، هو الفهم 

أو الفهم الناق������د، »فاإذا كان الن�ض  الثاقب، ا

ال�صعري عند �صاح������ب »عيار ال�صعر« عماًل 

عقلياً خال�صاً، فاإن تاأثري√ على املتلقي كذلك 

أي�صاً. اإن الق�صد من الن�ض flاطبة الفهم،  ا

)10(
واأدواته يف ذلك احل�صن اأو )ا÷مال(.«

اإن انفتاì ال�صامع على فهم الن�ض، يوؤدي 

اإىل ابتهاج������ه وذلك عندما يتوافق الن�ض مع 

احلال������ة العقلية له. فالن�������ض ا÷ميل يعõز 

������ارب ال�صامع، من ناف������ذة الفهم الثاقب، 

ويحد ذلك اللقاA النف�صي والعقلي بينهما 
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ن يoقت�ض فيها 
�صعار م������ن اأ لو الأ »فلي�صت ت

أ�صي������اA ه������ي قاFم������ة يف النفو�������ض والعقول  ا

فيح�ص������ن العبارة عنه������ا واإXهار ما يكمن يف 

ال�صماFر منها فيبته ال�صامع ملا يرد عليها 

مما قد عرف������ه طبعه و قبل������ه فهمه. فيثار 

بذلك ما كان دفيناً، ويÈز به ما كان مكنوناً; 

فينك�صف للفهم Zطاوؤ√، فيتمكن من وجدانه 

أو تودع حكمة تاألفها  بعد العناA يف ن�صدانه، ا

النفو�ض وترتاì ل�صد¥ القول فيها، وما اأتت 

أو ت�صمن �صفات �صادقة  به التéارب منها، ا

وت�صبيهات موافق������ة، واأمثالً مطابقًة ت�صاب 

حقاFقه������ا، ويلطف يف تقري������ب البعيد منها 

فيوؤن�������ض النافر الوح�صي حت������ى يعود ماألوفاً 

fiبوب������اً، ويبع������د املاألو± املاأنو�������ض به حتى 

ي�صري وح�صي������اً Zريباً; ف������اإن ال�صمع اإذا ورد 

عليه ما قد ملsه من املعاين املكررة وال�صفات 

ه وثقل  sامل�صهورة التي ك وروده������ا عليه جم

)11(
عليه وعيه.«

اإن هذ√ الفق������رة الطويلة ن�صبياً توؤكد ما 

ج������اA �صابقاً، وهي ت�رصì فك������رة ابن طباطبا 

تلف  عن الدور ال������ذي Áار�ص������ه الن�ض مب

مكونات������ه، من خالل ولوجه اإىل نف�ض املتلقي 

وروحه، من نافذة الوعي والفهم. وهنا يéب 

اأن نوؤك������د على اأن هذ√ النõعة العقلية، ين�صاأ 

عنها ذل������ك التالقي بني الن�ض وقارFه، عند 

م ذلك احلوار الداFم  أنها تن نقطة العقل، وا

بينهما، اإل اأن و�صيلة الن�ض للولوج اإىل العا⁄ 

العقلي للمتلق������ي هو احل�صن وا÷مال، ذلك 

ن »املدخل للفهم، واملمه������د لتقبل ال�صعر،  لأ

ول  ذن وعذوبة اللفß، فالأ ح�صن الوقع يف الأ

اوب.  يوؤدي اإىل الطرب، والطرب انفعال و

والث������اين ي������وؤدي اإىل ات�ص������اì املعن������ى وبيانه 

وي�صب������ه ال�صعر بالغناA املط������رب، فهو مركب 

من اللف������ß واملعنى واللحن املط������رب. واإذا 

خال من عن�رص من هذ√ العنا�رص قلs رونقه، 

 ه������ذا ا÷مال الذي يوؤثر 
)12(
ونق�ض قدر√.«

على املتلقي، يوؤثر يف الفهم كما تتاأثر احلوا�ض 

مبا طبعت له، ثم يوؤدي اإىل تلك اللذة املتمثلة 

يف الفهم والطرب.

عفر   دامة ب  ند  ية  ض - ال

بل������≠ قدامة بن جعف������ر )ت 337ه�( يف 

كتابه »نقد ال�صعر«، ذروة التفكري املو�صوعي 

يف النق������د العربي. فه������و بتاأ�صي�������ض منهéه 

العقل������ي، اأ�صا± رافداً جدي������داً، اإىل الوعي 

النقدي يف الق������رن الرابع الهé������ري، الذي 

كان يف ط������ور التماي������õ والن�ص������وج. ذلك اأن 

ات�صام������ه باملنطق العلمي ال�ص������ارم، وابتعاد√ 

ح������كام ال�صمولية ذات الطابع الذوقي  عن الأ

الفردي، اإ‰ا ي�صكلo عالمًة فارقًة يف الوعي 

، »فالنقد لدى قدامة علم  النقدي حين������ذا

لي�������ض ا÷ي������د من ال������رديA يف  وجمال������ه ت

ال�صعر، اأما �صاF������ر ما يتعلق بال�صعر من علم 
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العرو�ض والقوايف والغريب واللغة واملعاين، 

فلي�������ض مما يدخ������ل يف باب النق������د اإل على 

 واحلديث عن تاأثر قدامة 
)13(
نح������و عار�ض.«

بالفل�صفة اليوناني������ة، واملنطق العلمي، الذي 

اتبعه، هو �������رصب من التكرار الذي كثرياً ما 

حت������د عنه �رصاì قدامة، وهو ل يفيدنا يف 

هذا البحث اإل من جانب اقÎاب منه قدامة 

من منه ا÷ماليني ال�صكليني، اإذ اإن اأك ما 

اهتموا به، هو احلكم ا÷ما›، والبحث عن 

مي������õان ا÷ودة، والهتم������ام باملقايي�ض التي 

أك ما  أدبياً جي������داً. وا عل الن�������ض، ن�صاً ا

اعتدوا به، يف هذا ال�صيا¥، هو الن�ض بذاته، 

بو�صفه مو�صوعاً جمالي������اً، يحمل يف داخله 

مقوم������ات ا÷ودة وال������رداAة، بعيداً عن ذو¥ 

د ناقداً مثل قدامة  أننا »لن  املتلقي، ذلك ا

، ق�رص حديثه كله على ال�صعر نف�صه، دون اأن 

أو املتلقي. فلي�ض يدخل يف  يلتفت لل�صاع������ر ا

نقد قدامة اأي حديث عن احلالت النف�صية 

أ�صبه من  باملعن������ى الدقيق ول عن الطبع وما ا

)14(
مور.« هذ√ الأ

وعلى الرZم من اأن قدامة، ⁄ ي�صع روؤيًة 

أننا Áكن اأن  Bليات������ه، اإل ا وا�صحًة للتلق������ي وا

ن�صتنت������ من خالل منهéه العلمي يف النقد، 

رات مهمًة ح������ول الطريقة التي يéب اأن  ن

أ فيها الن�������ض، والغاية من تلك القراAة،  يoقرا

وهذا م������ا يéعلنا نوؤك������د، اأن قدامة يرى اأن 

الق������ار الذي �صي�ص������ل اإىل احلكم ا÷ما› 

، هو الناقد ال������ذي يت�صم بالقدرة  ال�صحي������

عل������ى التéول داخل الن�������ض، فابتعاد قدامة 

�صي������ة، يéعله  ح������كام الفردية ال�ص ع������ن الأ

ناق������داً مو�صوعياً، يحث كلs قار على اتباع 

أ�صلوبه، املبني  منهéه العلمي يف احلك������م، وا

هم الذي  على التق�صي������م. ولعل العن������وان الأ

Áك������ن اأن ن������درج منه قدام������ة يف القراAة 

والتلقي حتته، هو املنه ال�صكلي القاFم على 

دبي، والبحث عن العالمات  ت�رصي الن�ض الأ

الفارقة فيه، للتمييõ بني جيد√ ورديÄه، وتتبع 

أ�صباب احل�صن والرداAة، فقراAة قدامة للن�ض  ا

ه������ي ق������راAة �صكلية ته������د± اإىل البحث عن 

�صم������ات ا÷مال فيه، ومن خالل ذلك املنه 

Bليات التلقي  يف القراAة، Áك������ن اأن ن�صتنت ا

ا÷ما› عند قدامة.

Bليات تلقي الن�ض  اإن البداية التي حتدد ا

ذب  دبي عن������د قدامة، وا÷ه������ة التي  الأ

أنه تلق يك�صف مكامن ا÷مال  بو�صلت������ه، هو ا

أ�صباب احل�صن  يف الن�ض، ويهد± اإىل تف�صري ا

خرية هي و�صع  وا÷ودة وتعليلها، وZايته الأ

قان������ون ومقيا�ض علمي للحكم ا÷ما›. وما 

أن������ه ر�صم لنا مالم الن�ض  فعله قدامة هو ا

ال�صع������ري ا÷ميل و�رصوط������ه وقوانينه، فقد 

و�ص������ع املقايي�ض ا÷مالية للن�ض وال�صياZة، 

أنه ⁄ يهتم باملعنى من هذا  أك ما يوؤكد ذلك ا وا
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دب، كاÿ�صب  نه يعد√ م������ادًة لالأ ا÷انب، لأ

أنه يعد املعنى مكوناً  بالن�صبة للنéار. ورZم ا

أ�صا�صي������اً للن�������ض، ويغو�������ض يف البحث عن  ا

أننا نرا√ يتتبع ذلك بغية  قانون يحكم������ه، اإل ا

ا�صتكم������ال بحثه عن احل�ص������ن، وو�صع املعنى 

ا√ ل يعطي  بني حدي ا÷ودة وال������رداAة، ف

اأهميًة كÈى لتناق�ض ال�صاعر يف املعنى، ول 

Zرا¥، واملهم لديه  أو الإ يهتم كثرياً بالو�صوì ا

هو التéويد وا÷م������ال فح�صب، و»مناق�صة 

أو كلمتني، باأن  ال�صاع������ر نف�صه يف ق�صيدتني ا

ي�ص������ف �صيÄاً و�صفاً ح�صناً ثم يذمه بعد ذلك 

ذماً ح�صناً بيناً، Z������ري منكر عليه، ول معيب 

   
)15(
من فعله، اإذا اأح�صن املدì والذم.«

رج في������ه الن�ض اإىل  فال�ص������كل ال������ذي ي

، هو مدار احلكم ا÷ما›، ولاأهمية،  القار

حت������ى للمعنى، اإل من هذا ا÷انب، فاملعاين 

مطروح������ة لل�صاعر »وله اأن يتكلم منها يف ما 

ر عليه معنى يروم  Bثر، من Zري اأن يح اأحب وا

الكالم فيه، اإذ كان������ت املعاين لل�صعر مبنõلة 

املادة املو�صوعة، وال�صعر فيها كال�صورة، كما 

أنه لبد فيها من  يوج������د يف كل �صناعة، من ا

�ص������يA مو�صوع يقبل تاأثري ال�صورة منها، مثل 

)16(
اÿ�صب للنéارة، والف�صة لل�صياZة.«

وم������ن هنا يوؤ�ص�ض قدامة ملنه جما› يف 

التلق������ي، فالن�ض ال�صع������ري مو�صوع جما›، 

Zايته احل�ص������ن يف ال�صياZة، ومادته املعنى، 

������ي. ولعل اأهم  ال������ذي يلب�ض القال������ب اللف

، هو و�صع حدود املقيا�ض  أ�ص�ض ذل������ك املنه ا

ا÷م������ا› فال�صع������ر �صناع������ة، الغر�ض منها 

Zاية التéوي������د والكمال »ف������اإذا قد �ص اأن 

هذا على م������ا قلنا√ فلنذكر �صف������ات ال�صعر 

الذي اإذا اجتمعت فيه كان يف Zاية ا÷ودة، 

وهو الغر�ض الذي تنح������و√ ال�صعراA بح�صب 

ما قدمنا√ من �رصيط������ة ال�صناعات، والغاية 

خ������رى وامل�ص������ادة لهذ√ الغاي������ة هي نهاية  الأ

أ�صباب ا÷������ودة واأحوالها  أذك������ر ا ال������رداAة. وا

واأعداد اأجنا�صها، ليكون ما يوجد من ال�صعر 

و�صا± املحمودة كلها  الذي اجتمعت فيه الأ

وخال من اÿالل املذموم������ة باأ�رصها ي�صمى 

�صع������راً يف Zاي������ة ا÷ودة، وم������ا يوجد ب�صد 

هذ√ احل������ال ي�صمى �صعراً بغاية الرداAة، وما 

أ�صباب ينõل له ا�صماً  يéتمع فيه من احلالني ا

أو  بح�ص������ب قربه من ا÷ي������د اأو من الرديA، ا

وقوع������ه يف الو�صط الذي يق������ال ملا كان فيه 

 
)17(
».Aأو متو�صط اأو ل جيد ول ردي �صال������ ا

فالق������راAة بح�صب منه قدام������ة �صتنõل كل 

ن�ض منõلت������ه وتعطيه حكمه ا÷ما›، الذي 

يقع على fiور طرفا√ Zاية ا÷ودة )الكمال( 

خرى موزعة بني  وZاية الرداAة ، ومقولته الأ

أو بعدها اأو  هذين الطرفني بح�ص������ب قربها ا

تو�صطها بينهما.

اإن ال�رصامة العلمية ملنه قدامة يف النقد 
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عامًة، ويف الق������راAة خا�صًة، اأدت اإىل و�صعه 

Bلي������ات  تهد± اإىل تقعي������د احلكم ا÷ما›،  ا

بحيث Áك������ن للمتلقي اأن ي�صدر حكماً على 

دبي، اأقرب اإىل اليقني العلمي منه 
الن�ض الأ

اإىل ال�ص������ك الذي يثري√ الذو¥ الفردي، الذي 

ح������د اأن يéادل فيه، معتمداً على  ل Áكن لأ

ه������مs خطوة يف التلقي 
أ تل������ك القواعد. ولعل ا

دبي اإىل 
عن������د قدامة هي ت�رصي الن�������ض الأ

�صا�صية، ث������م تركيب الFتالفات  مكونات������ه الأ

ة عنها، بهد± احلكم عليها.  النا

فانطالقاً من تعريف������ه لل�صعر باأنه »قول 

أ   يبدا
)18(
موزون مقفى ي������دل على معن������ى .«

أدوات������ه يف ت�رصي الن�ض  دام ا قدام������ة ا�صت

ولوجاً اإىل اأعماقه، بغية و�صع معيار جما› 

ل������كل مكون من مكوناته. ولعل عنوان ت�رصي 

الن�������ض بو�صفه خط������وًة اأوىل يف البحث عن 

�صمل، ذلك  جماليات الن�������ض، هو العنوان الأ

اأن اÿطوات الالحقة، Áكن اأن تندرج حتت 

العنوان نف�صه، وعملية الت�رصي الن�صي هذ√ 

تهد± اإىل ف�ص������ل مكونات الن�ض وعنا�رص√، 

والعمل عل������ى و�صفها ج������ودًة ورداAًة، وهذ√ 

العملية تتبع القاع������دة العلمية التي و�صعها 

قدامة. فهو ي�صع نعت������اً للفß، ونعتاً للوزن، 

ونعت������اً للقوايف، ونعتاً للمع������اين، ويف�صل يف 

�رصحها، ويحدد طريف ا÷يد والرديA فيها. 

وهك������ذا نرى اأن جمالي������ات اللفß نابعة من 

»اأن يك������ون �صمحاً، �صهل flارج احلرو± من 

موا�صعها، علي������ه رونق الف�صاحة، مع اÿلو 

 )19(
من الب�صاعة.«

اأما جماليات الوزن فهي »اأن يكون �صهل 

أ�صعار يوجد فيها واإن خلت من  العرو�ض. من ا

أك نعوت ال�صعر.. منها ق�صيدة ح�صان: ا

ما هاج ح�صان ر�صوم املقام ومطعن احلي 

)20(
ومبني اÿيام«

وم������ن نعوت الوزن )الÎ�صي������ع( و»هو اأن 

جõاA يف البيت  يتوخى فيه ت�صيري مقاطع الأ

أو �صبيه به اأو من جن�ض واحد يف  على �صéع ا

)21(
الت�رصيف.«

كذل������ك ي�صع قدام������ة جمالي������ات احلد 

الثال������ث يف ال�صعر وه������و القافية التي ينبغي 

لك������ي تكون جي������دًة، »اأن تكون عذبة احلر± 

رج، واأن تق�ص������د لت�صيري مقطع  �صل�ص������ة امل

ول من الق�صيدة  ول يف البيت الأ امل�رصاع الأ

مث������ل قافيتها، فاإن الفح������ول واملéيدين من 

ال�صعراA القدم������اA واملحدثني يتوخون ذلك، 

أبياتاً  ول يكادون يعدلون عنه، ورمبا �رصعوا ا

ول، وذلك  اأخر من الق�صيدة بع������د البيت الأ

 
)22(
يكون من اقتدار ال�صاعر و�صعة بحر√.«

�صع������ب على قدامة، كان  ولعل العمل الأ

يف و�ص������ع مقايي�ض ا÷ودة وال������رداAة، حلد 

املعنى يف الن�ض، وذل������ك ب�صبب تنوع املعاين 

وتعدده������ا. ولكن������ه وبف�ص������ل عقل������ه العلمي 
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أبواب عامة  املنطقي، ق������ام بتق�صيمه������ا اإىل ا

ونعوت تلحقها به������د± ت�صهيل العمل عليه، 

ا√ ي�صع جمالي������ات للو�ص������ف وهي »اأن  ف������

يكون املعن������ى مواجهاً للغر�ض املق�صود، Zري 

 ثم ي�صع مقايي�ض 
)23(
مر املطلوب« عادل عن الأ

املدي ا÷ميل، ويف�صل فيها ح�صب اÿ�صال 

ن�صان  التي يراد مدحها فمن اأق�صام خلقة الإ

زار.  »العفة، والقناعة، وقلة ال�رص√، وطهارة الإ

أق�ص������ام ال�صéاعة احلماي������ة، والدفاع،  ومن ا

خذ بالثاأر، والنكاي������ة يف العدو واملهابة،  والأ

قران، وال�ص������ري يف املهامه املوح�صة،  وقتل الأ

وم������ن اأق�صام الع������دل ال�صماح������ة، و يراد± 

 ثم 
)24(
أنواعها.« ال�صماح������ة التغابن، وهو من ا

يoرك������ب بني تلك اÿ�صال، وهذا مقام يطول 

احلديث في������ه. ويذكر بعد ذل������ك جماليات 

 )26(
 وجماليات املراثي.

)25(
،Aاéاله

وهكذا نرى اأن كل ما جاA يف هذا املقام، 

�صهاب فيه، ب�صبب ت�صعبه  والذي ي�صع������ب الإ

وىل  عن������د قدامة، يوؤكد عل������ى اأن اÿطوة الأ

يف التلقي وفق هذا املنه ذات اأهمية كÈى، 

�صا�ض الذي �صيتمكن فيه املتلقي اأن  نه������ا الأ لأ

ال�������ض احلكم ا÷ما›،  يتاب������ع �صعيهo ل�صت

وهي بحق، تغو�ض يف اأعما¥ الن�ض ت�رصيحاً 

ريداً ملعرفة ميõاته، وهذا ما يوؤكد منه  و

قدامة ال�صكلي. 

ة الن�س - الرما وب

يذك������ر الرماين )ت 386ه�������( يف كتابه 

)النك������ت يف اإعé������از الق������راBن(، �صبعة وجو√ 

تار البالZة منها،  عéاز القراBن، لكن������ه ي لإ

اهر  فيقوم ب�رصì مكوناته������ا، وي�صري اإىل امل

عéاز. وهنا  Bيات الإ الت������ي تتبني من خاللها ا

 ìيتب������ادر اإىل ذهننا �صوؤال، وه������و، ملاذا ي�رص

عéاز  البالZ������ة دون Zريه������ا من وج������و√ الإ

ه������ر يف �صبع  »فوج������و√ اإعé������از الق������راBن ت

جهات: ت������ر املعار�صة م������ع توفر الدواعي 

و�صدة احلاجة; والتحدي للكافة; وال�رصفة; 

مور  خبار ال�صادق������ة عن الأ والبالZ������ة; والأ

امل�صتقبلي������ة; ونق�������ض الع������ادة; وقيا�صه بكل 

)27(
».õéمع

جاب������ة عن هذا ال�صوؤال، تت�ص من  اإن الإ

عéاز،  الطريقة التي يدر�ض فيها الرماين الإ

رًة  عéاز، ن ر اإىل الإ فهو كما نرى اأولً، ين

�صباب  متع������ددة و�صاملة فريجع������ه اإىل كل الأ

تار  التي و�صعها من �صبقه يف ذلك، ولكنه ي

نه،  درا�صة البالZة دون Zريها من الوجو√، لأ

من جانب يري������د اأن يقي�ض اإعé������از القراBن 

دب، لكي يتبني الفر¥ الكبري  باملقارنة مع الأ

دب، كن�ض  بينه، كن�ض معõé منõل، وبني الأ

 Îتار وجه������اً ي�ص ب�رصي ع������ادي، لذلك ي

نه، من جانب اBخر،  في������ه كل من الن�صني، ولأ

دبي  يريد اأن يد› بدلو√ يف ق�صايا النقد الأ
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هر البالZة  املتداولة، يف ذلك الوقت. وهنا ت

اأمامنا نقط������ًة م�صÎكًة، ومقيا�صاً واحداً لكل 

. الن�صو�ض، التي ت�صعى للو�صول اإىل القار

والبالZة التي يتحد عنها الرماين، هي 

، وت�صعى  بالZة الن�ض، الت������ي تعو�ض القار

اإىل اإي�صال الن�ض اإليه، فتوفر عليه عمليات 

التلقي; اأي: هي املكون الن�صي الذي يحمل 

ي�صالية. وهن������ا اأي�صاً يح�رصنا  الوXيف������ة الإ

Bخ������ر هو: مل������اذا يري������د الرماين من  �ص������وؤال ا

البالZة اأن تكون طاقة بيانية و�صمة جمالية 

ت�صعى اإىل القار فهي »على ثال طبقات: 

منها م������ا هو يف اأعلى طبق������ة، ومنها ما هو 

أدن������ى طبقة، ومنها م������ا هو يف الو�صاFط  يف ا

أدن������ى طبقة. فما كان يف  ب������ني اأعلى طبقة وا

اأعالها طبقة فهو معõé، وهو بالZة القراBن. 

وما كان منه������ا دون ذلك فهو ممكن كبالZة 

البلغ������اA من النا�ض. ولي�ص������ت البالZة اإفهام 

نه قد يفهم املعنى متكلمان اأحدهما  املعنى لأ

خر عيي; ول البالZة اأي�صاً حتقيق  Bبلي≠ وال

 ßنه ق������د يحقق اللف اللف������ß على املعنى، لأ

على املعنى وهو Zث م�صتكر√ ونافر متكلف. 

واإ‰ا البالZة اإي�ص������ال املعنى اإىل القلب يف 

اأح�صن �ص������ورة من اللف������ß. واأعالها طبقة 

يف احل�ص������ن بالZة الق������راBن، واأعلى طبقات 

البالZ������ة للق������راBن خا�صة. واأعل������ى طبقات 

 
)28(
البالZة معõé للعرب والعéم.«

أنه يريد حتقيق  يت�ص من كالم الرماين ا

تق�صيمه البالZة يف ثال طبقات، ليثبت اأن 

على واملعõéة، وكل ما دون  للقراBن الطبقة الأ

بالZة القراBن، ه������و للن�صو�ض الب�رصية، من 

ن������ و�صعر. والبالZة ل تعدو اأن تكون طاقًة 

ار�ض  بيانيًة، و�صمًة جماليًة كامنًة يف الن�ض، 

ية  فعل اإي�صال املعنى اإىل القار ب�صورة لف

عéاز  رت������ه اإىل الإ ح�صن������ة وهذا يتفق مع ن

والبالZة كوجه م������ن وجوهها. وهكذا، فاإن 

أ�صا�ض  ر اإىل عملية التلقي، على ا الرماين، ين

������ًة تهد± اإىل  sليًة ن�صي
B البالZ������ة، بو�صفه������ا ا

وقوع املعنى يف قل������ب القار باأح�صن �صورة 

 .ßوباأجمل لف

أ الرماين  وا�صتن������اداً اإىل هذ√ الفكرة، يبدا

�������رصì اأوج������ه البالZ������ة الع�������رصة يف القراBن 

ويقارنها مع Zريه������ا، ليبني وجو√ اإعéازها، 

من جان������ب، ولي�رصì اأثرها يف اإي�صال املعنى 

وتõيني اللفß، ومن ثم اأثرها يف نف�ض املتلقي 

يéاز وهو»تقليل الكالم  من جانب اBخر. فالإ

 يحمل املفردات 
)29(
من Zري اإخ������الل باملعنى«

 ìصهاب يف ال�رص� طاقًة دلليًة ويبتعد عن الإ

 ìوي�رص . تõله ويثري القار ليõي������ن املعنى وي

مثل������ة التطبيقية،  أث������ر الت�صبيه من خالل الأ ا

مثل������ة يوؤكد ما جاA يف  والرم������اين يف هذ√ الأ

تعريفه عل������ى اأن للت�صبيه قدرًة بيانيًة كبريًة، 

يم يف املتلقي. اأما ال�صتعارة  أثره������ا ع واأن ا
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فه������ي حتيل اإىل �صيZ Aريه������ا، وذلك بهد± 

بيان الدللة واملق�صود، ولهذا يéب اأن يكون 

 Aلها اأ�صل، ول بد لها من م�صتعار، وهو �صي

أبل≠ واأح�صن.  وىل، وهي »ا ل يفهم بالكلمة الأ

 اأما 
)30(
ف������كل ا�صتعارة لبد لها م������ن حقيقة«

ثر ا÷ما› والبياين للتالوؤم فهو: »ح�صن  الأ

الكالم يف ال�صمع، و�صهولة يف اللفß، وتقبل 

املعن������ى له يف النف�ض ملا يرد عليها من ح�صن 

 اأما الفوا�صل 
)31(
ال�صورة وطريق������ة الدللة.«

فهي »ح������رو± مت�صاكل������ة يف املقاطع توجب 

 والرماين يرجع 
)32(
ح�ص������ن واإفهام املع������اين.«

�صل  ال�������رصورة البيانية يف املéان�ص������ة اإىل الأ

امل�صÎ للمعاين، وهي توؤكدها، وتقويها. يف 

حني يرى اأن الت�رصيف وجه من وجو√ ات�صاع 

الدللة على املعن������ى، اإذ نرا√ يف عدة وجو√، 

أثر كب������ري يف املتلقي »ففيه بيان عéيب  وله ا

هر فيه املعنى مبا يكتنفه من املعاين التي  ي

أثر يف بيان   وللت�صمني ا
)33(
هر وتدل عليه.« ت

، وذلك  الدلل������ة واإي�صال املعن������ى اإىل القار

ن »الت�صم������ني كله اإيé������از ا�صتغني به عن 
لأ

يم   وللمبالغة اأثرها يف ت�ص
)34(
التف�صي������ل.«

املعنى وتوكيد√ واإكبار√ عند املتلقي، وتاأثريها 

جوبة  كبريo يف نف�صه. وي�صع الرماين حذ± الأ

بني وج������و√ املبالغة، ويéعل اأثرها يف املتلقي 

يé������از، فيقول اإن »احلذ±  ثر الإ
م�صاوياً. لأ

ن الذكر يقت�رص على وجه  أبل≠ من الذكر، لأ ا

واحل������ذ± يذه������ب فيه الوه������م كل وجه من 

أثر كبري   اأما البيان، فله ا
)35(
يم.« وجو√ التع

يف حت�ص������ني العبارة وتاأكيد املعنى، وهو يوؤثر 

نه يéمع  يف نف�ض املتلقي فÎتاì ملا ت�صمع، لأ

أ�صب������اب احل�ص������ن، ويعطي املعن������ى حقهo من  ا

الدللة. وهكذا فاإن ملكونات الن�ض البالZية، 

عند الرماين، اأهميًة كÈى يف عملية التلقي، 

فهي حتم������ل الوXيفة ا÷مالي������ة واملعرفية، 

وتفت نوافذ الت������ذو¥ والوعي، ليل القار 

عا⁄ الن�ض الداخلي.

د الن�س ا و ر اVض ا - ال

ي�صدر القا�صي ا÷رجاين )ت 392ه�(، 

يف كتاب������ه »الو�صاطة بني املتنبي وخ�صومه«، 

دبي، وهي  بدAاً من ق�صية جديدة يف النقد الأ

ق�صية الحتكام اإىل معي������ار مو�صوعي، بني 

متلق������ي �صعر املتنبي يف �صبيل اإ�صدار احلكم 

ا÷ما› على �صعر√. وه������ذ√ الق�صية تoدخل 

ا÷رجاين يف ع������داد النقاد الذين �صعوا اإىل 

دب بو�صفه نتاجاً م�صتقاًل عن  ر اإىل الأ الن

�صي������ة مبدعه، ولي�ض املبدع  مبدعه; اأي �ص

دبية. فاملبدع يتاأثر  كاأحد اأطرا± العملية الأ

�صية والبيÄة، وهذا ما يدعو  مبوؤثرات ال�ص

الناقد املن�ص������ف، اإىل البتعاد عن الع�صبية 

أ�صار اإىل العوامل التي توؤثر يف  والهوى. فقد ا

ال�صعراA »فري¥ �صع������ر اأحدهم وي�صلب �صعر 

خر وي�صهل لف������ß اأحدهم ويتوعر منطق  Bال
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Z������ري√ واإ‰ا ذلك بح�ص������ب اختال± الطبايع 

وتركي������ب اÿل������ق، فاإن �صال�ص������ة اللفß تتبع 

�صال�صة الطبع، ودماثة ال������كالم بقدر دماثة 

 
)36(
اÿلقة.«

م������ه اإذا  فال�صاع������ر ق������د يتف������اوت يف ن

اختلف������ت البيÄة التي يعي�ض فيها، ولهذا فاإن 

املعيار الوحيد يف احلك������م، اإ‰ا هو الن�ض. 

وا÷رج������اين يف هذا املنه������ اإ‰ا يحاول اأن 

يقف موق������ف القا�صي الع������ادل بني خ�صوم 

Bخ������ذاً على  أ�صياعه م������ن النقاد، ا املتنب������ي وا

أث������ر الهوى، يف حقد√  ع�صبي������ة كل منهما، وا

أو انت�ص������ار√ للمتنب������ي. والن�������ض هو الفكرة  ا

املركõي������ة يف عملي������ة الق������راAة الناقدة عند 

ا÷رجاين، فالق������راAة ال�صحيحة، تنبثق من 

أ�صباب احل�صن اأو  الن�ض، وتعمل على تعليل ا

اإ�صدار اأحكام ا÷ودة عليه.

وي�ص������ع ا÷رجاين معاي������ري توجه الناقد 

ملعرفة الن�ض ا÷يد، والن�ض الرديA. ولعل 

الن�ض املثا›، هو الن�ض الذي يتميõ ويت�صف 

ري  ب�صف������ات ا÷ودة. وهو حال������ة و�صط 

عل������ى نه������ املطبوعني من الفح������ول، ل هو 

�صهل �صعيف، ول لطيف flنsث، ول وح�صي 

بدوي، ب������ل هو الن�ض البعي������د عن ال�صاقط 

 اأين  ال�صوق������ي واملتوعر اÿ�ص������ن; »فال ت

أري������د بال�صم������ ال�صهل ال�صعي������ف الركيك،  ا

ول باللطي������ف الر�صي������ق اÿن������ث املوؤنث، بل 

أريد النمط الو�صط م������ا ارتفع عن ال�صاقط  ا

 
)37(
ال�صوقي وانحط ع������ن البدوي الوح�صي.«

������ه ومعنا√، م������ع مراعاة  وهو م������ا اتفق لف

م�صتويات املتلقني، واإيراد اللفß الذي ينا�صب 

اأZرا�������ض ال�صعر، ويالFم م������ا و�صع له، فلكل 

ألف������ا تنا�صبه، من القوة  معن������ى من املعاين ا

ام������ة، »فال يكون  واللطاف������ة وا÷õالة والف

 ، ، ول مديحك كوعيد ������ار õZل������ك كافت

ول هéاوؤ كا�صتبطاFك، ول هõلك مبنõلة 

، ول تعري�ص������ك مث������ل ت�رصيحك، بل  ج������د

 وهكذا 
)38(
ه.« sترتب كاًل مرتبت������ه وتوفيه حق

 Aعياراً، وللرثا Aاéفاإن للمدي عي������اراً، ولله

أ  عي������اراً، وللغõل عياراً، وكلها تقوم على مبدا

لفا عل������ى اأقدار  التق�صي������م ال�صحي������ لالأ

أ�صعار العرب،  املعاين، كما هو مع������رو± يف ا

ليه عليهم طباعهم. وكما 

فال�صعر يéب اأن يلتõم بحدود اأZرا�صه، 

نه بذلك يتقيد مبقايي�ض  ح�صب ا÷رجاين، لأ

لفا  ا÷ودة، ويوؤثر يف املتلقي عن طريق الأ

املنا�صبة لكل معنى، وي�صل اإىل نف�صه وقلبه. 

اأما ال�صعر الذي ل يلتõم باملعايري واحلدود، 

فه������و لي�������ض �صعراً عن������د√، واإ‰ا ه������و اأقرب 

������م، يو�صع عل������ى موازين وتفعيالت  اإىل الن

أم������ا من ناحية ال�ص������كل، فيوؤكد اأن  �صعرية. ا

أبياتها  جماليات الق�صي������دة، تكون »بتنا�صب ا

وازدواجه������ا، وا�صتواA اأطرافه������ا وا�صتباهها، 
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ة الت�رص±  ومالÁ������ة بع�صها لبع�ض م������ع ك

 )39(
Zرا�ض.« على اختال± املعاين والأ

ونالح������ß اأن ا÷رج������اين يلé������اأ، رZ������م 

fiاولته حتييد املوؤلف عن عملية النقد، اإىل 

و�صف الن�ض من خالل اإبداعه، ويوؤكد على 

اأهمية عملية التéويد التي يقوم بها ال�صاعر 

نها توؤث������ر يف املتلقني وت�صتميلهم  احلاذ¥، لأ

�صغ������اA. فعلى ال�صاع������ر اأن ي�صل اإىل  اإىل الإ

ن�������ض قريب من نفو�ض امل�صتمعني وعاداتهم، 

لفاXاً و�صطى، ل هي وح�صيsة ول 
أ دماً ا م�صت

هي flنثة، مع الÎكيõ على الوزن املو�صيقي 

والهتم������ام باملطال������ع واÿواتي������م مع ح�صن 

ل�ض. الت

ال������رديA عند  وبذل������ك يك������ون الن�������ض 

الف ما  ا÷رج������اين، هو الن�������ض ال������ذي ي

ه  ف لف ج������اA �صابقاً; اإنه الن�������ض الذي �ص

مه و�صقط معنا√. فاملتنبي جمع يف  و�صاA ن

يف �صعر√ »بني الÈد والغثاثة وبني الثقل  �ص

 ßوالوخام������ة فاأبعد ال�صتع������ارة وعو�ض اللف

أ�صاA الÎتيب وبال≠ يف التكلف  وعقد الكالم وا

ف يف  وزاد على التعمق حتى خرج اإىل ال�ص

)40(
حالة يف بع�ض.« بع�ض واإىل الإ

فالتلق������ي عن������د ا÷رجاين، ه������و قراAة 

دبي، تب������ني جيد√ ورديÄه  من�صف������ة للن�ض الأ

�صا�صية للتلقي هي  م������ع التعليل. والغاي������ة الأ

 ،ßالبحث ع������ن املعنى املنطوي خل������ف اللف

 ، فاللف������ß هو البوابة الت������ي يل منها القار

 ،ßع������ا⁄ الن�ض، وطريقته ه������ي تفكيك اللف

 ،Aوحتليل������ه. ويتف������اوت املعنى عن������د ال�صعرا

أم������ا الختال± يف فهم  ح�ص������ب ا÷رجاين، ا

أ�صباب منها الختال± يف  املعن������ى فيعود اإىل ا

النح������و بني املدار�ض، والخت������ال± يف تاأويل 

. لفا الأ

والن�������ض، نتيéًة لذلك، ل������ه وXيفة، هي 

قبول املتلق������ي له وا�صتمتاعه ب������ه، واإي�صاله 

اإىل راحة نف�صية، فه������و ل يهد± اإىل و�صف 

احلقاFق كالفل�صفة والعلم، »فال�صعر ل يحبب 

ر واملحاجة، ول يحلى اإىل  اإىل النفو�ض بالن

ال�صدور با÷������دال واملقاي�صة، واإ‰ا يعطفها 

عليه القبول والطالوة، ويقربه منها الرونق 

واحلالوة، وقد يك������ون ال�صيA متقناً fiكماً، 

ول يكون حلواً مقب������ولً، ويكون جيداً وثيقاً، 

)41(
واإن ⁄ يكن لطيفاً ر�صيقاً.«

نا الن�س ر وم ل الع�ض g اأب -

جعل اهتم������ام اأبي هالل الع�صكري )ت 

395ه�������( الكب������ري يف الت�صني������ف والتبوي������ب 

وا÷مع لعنا�رص البالZة منه معلماً للبالZة 

يف نهاية القرن الرابع الهéري، فكان كتاب 

)ال�صناعتني الكتاب������ة وال�صعر(، كتاباً جامعاً 

أ�ص�ض  لتلك العنا�رص، تاأثر فيه الع�صكري مبن ا

و�صن������ف قبله لهذا العل������م، فاأبو هالل »يرى 

اأن الك�ص������ف عن مكون������ات الن�ض، من وجو√ 
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درا ح�صن  البديع و�صور البي������ان، و�صيلة لإ

م والتاأليف، اأي اإنه يريد اأن يعلم النا�ض  الن

البالZة ليتكون لديهم الذو¥ والفهم امل�صعفان 

 فكتاب ال�صناعتني 
)42(
عéاز.« على اإدرا الإ

أبو  كتاب ي�������رصì وجو√ البالZة; �صع������ى فيه ا

دوات الت������ي تبنى عليها  هالل لتو�صي������ الأ

ال�صناعة ال�صعرية، وتوؤدي الوXيفة املنوطة 

اً، ومن ثم فهمها،  دبية �صعراً ون بالكتابة الأ

فهو »من النقاد الذين اأقروا اأن �صنعة ال�صعر 

اكت�ص������اب ثقايف ... لذا فه������و يرى يف ال�صعر 

مادة ثقافية، ل Zنى للكاتب واÿطيب وكل 

)43(
متاأدب عن معرفتها وروايتها.«

أبو ه������الل كتاب������ه باحلديث عن  يفتت������ ا

دب، وقراAته  اأهمية علم البالZة ل�صناعة الأ

ر  أ�صلوباً جديداً يف الن أي�صاً، وهنا نالحß ا ا

دبية املوزعة بني املبدع والن�ض  اإىل العملية الأ

; فاإذا جاA اهتم������ام النقاد يف ذلك  والق������ار

ويد  الع�������رص باملتلقي، نتيé������ة رZبتهم يف 

دبي، مما جعلهم ي�صعونه يف خانة  العمل الأ

أبا هالل  املراقب اÿارج������ي احلكم، ف������اإن ا

الع�صكري يقحم املتلق������ي يف �صميم العملية 

دبي������ة، ع������È ا�صÎاكه مع املب������دع يف فهم  الأ

دبي������ة، واملكونات الن�صية،  اأدوات الكتابة الأ

»فقد اأح�ض الع�صك������ري بحاجة املثقف يف 

ع�رص√ اإىل تعلم البالZ������ة، �صواA اأكان هذا 

املثق������ف من املتطلع������ني اإىل معرف������ة اإعéاز 

أم  الق������راBن، اأم من اÿاF�صني يف علم النقد، ا

أم  ، ا ممن يرومون قر�ض ال�صعر وتاأليف الن

من الذين يق�ص������دون ت�صنيف الكتب وجمع 

 فالبالZة هي اأهم 
)44(
».Aالختيارات لل�صعرا

اأدوات املتلق������ي الثقافي������ة، التي توؤدي به اإىل 

فه������م الن�ض وا�صتح�صانه، وهي ثقافة للتلقي 

بداع،  بنف�ض املقدار الذي تكون فيه ثقافة لالإ

������رة ا÷ديدة  وهك������ذا ن������رى اأن ه������ذ√ الن

دبي،  عله م�ص������اركاً يف العمل الأ للمتلقي، 

ع������ل من اأي قار مثق������ف Áتلك اأدوات  و

البالZة، ق������ادراً على احلكم على الن�ض من 

خالل ا�صتح�صانه اأو رف�صه، وتوؤهله اإىل فهم 

معنا√ والغو�ض فيه.    

������رًة متمعن������ًة يف كالم اأبي هالل،  اإن ن

ويف تقدÁه و�رصحه علم البالZة توؤكد ذلك، 

Bلياته يف  علنا نر�صم مالم ذلك املتلقي وا و

الق������راAة، من عنوان وا�صع و�صامل هو تدعيم 

ثقافت������ه البالZي������ة، عÈ تقلي������ب وجو√ علم 

البالZة وفه������م وXاFفه الن�صية عند كل من 

املبدع واملتلقي. يقول الع�صكري :»اعلم علمك 

ا اÿري ودلك علي������ه وقي�صه لك وجعلك 

م������ن اأهله، اأن اأحق العل������وم بالتعلم. واأولها 

بالتحفß. بع������د املعرفة با جل ثناوؤ√ علم 

البالZة. ومعرفة الف�صاحة. الذي به يعر± 

ا√ واإن جعل علم   ف
)45(
». اإعéاز كت������اب ا

نهo يعر± اإعéاز كتاب 
البالZة اأهم العلوم لأ
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داة  ا ب������ه، يحيلنا اإىل اأن هذا العلم، هو الأ

الوحي������دة لتلق������ي الن�ض الق������راBين، وتو�صيع 

ثقاف������ة املتلقي البالZية ه������و الذي ي�صاعد√ 

نه اإذا 
عل������ى الدخول اإىل عامل������ه الداخلي »لأ

 ßولف ،Aيفر¥ ب������ني كالم جيد، واأخر ردي ⁄

، و�صعر نادر، واBخر بارد،  ح�ص������ن، واBخر قبي

أي�صاً( اإذا  ب������ان جهله، وXهر نق�صه، )وه������و ا

أو ين�صىA ر�صالة،  أراد اأن ي�صن������ع ق�صي������دًة، ا ا

وقد فاته هذا العلم، م������õج ال�صفو بالكدر، 

وخل������ط الغ������رر بالعرر، وا�صتعم������ل الوح�صي 

أة للéاهل وعÈة  العك������ر، فéعل نف�صه مه������õا

)46(
للعاقل.«

وكم������ا نالح������ß، اإن هذ√ الفق������رة توؤكد 

مع بني املبدع والن�ض  على الوح������دة التي 

، وهي عل������م البالZ������ة، اأي ثقافة  والق������ار

بداع، مما يوؤهلها  التلقي، التي هي، ثقافة الإ

دبي ككل، مبدعاً،  ن تك������ون ثقافة العمل الأ لأ

ون�ص������اً، وقارFاً، مع اخت������ال± حركتها، فهي 

فاعلة اأي عملية فع������ل اإبداعي عند املبدع، 

وكامن������ة موج������ودة يف طي������ات الن�������ض على 

�ص������كل قدرة بيانية; وقد ق������ال الرماين ذلك 

قبله، ومنفعلة تقوم بفع������ل التلقي والتحليل 

  . والتف�صري والتذو¥ عند القار

وم������ن خالل هذا الفهم ن������را√ يف�صل يف 

وXيف������ة البالZة يف تعريفه������ا فقد »�صميت 

نها تنه������ي املعنى اإىل قلب 
البالZ������ة بالZة لأ

بداع   فالبالZة تÎاوì ب������ني الإ
)47(
ال�صام������ع«

والكمون والتلقي، اأما وXيفتها فهي اأن تنهي 

أبو ه������الل يربط بني  . وا املعن������ى اإىل القار

وXيفتي البالZة، عÈ فهم املعنى وا�صتيفاFه 

يف قل������ب ال�صامع، من خ������الل ما جاA به من 

لفا والÎاكيب واÿيال، كما يوؤكد  فه������م الأ

عل������ى الوجه ا÷ما› يف ه������ذ√ العملية التي 

أو الرف�ض،  توؤدي اإىل تعليل حكم ال�صتح�صان ا

واإذا كان الن�������ض القراBين املعõé، ينفت على 

داة، فاإن ذلك القار  قارFه بامتالكه تلك الأ

�صيواجه به������ا كل الن�صو�������ض التي هي دون 

القراBن، بالZًة وح�صن������اً وعمقاً. ونرا√ يوؤكد 

أي�صاً عل������ى اأن علم البالZ������ة Áكن القار  ا

م������ن مواجهة الن�������ض وتلقيه و�ص������È اأZوار√، 

وتذوقه.

فعندما يغو�������ض الع�صكري يف امل�صتويات 

أ ب�رصì وجو√ ال�صتح�صان  عمق للن�ض، يبدا الأ

أو  ة ع������ن اÿلل ا وا÷������ودة والعي������وب النا

اÿط������اأ يف مكوناته. وهن������ا نالحß اأن فهم 

رته  الع�صك������ري وXاF������ف الن�ض، يدع������م ن

ا÷مالي������ة يف التلقي، وكذلك يبني الوXاFف 

الت������ي تõيد من فهم املعن������ى، فهو يبني وجو√ 

ا÷������ودة واحل�صن يف الت�صبي������ه، »الذي يõيد 

 وهو 
)48(
املعن������ى و�صوح������اً ويك�صبه تاأكي������داً «

ليق�������رص وXيفة الت�صبيه على ابتكار ال�صور 

ا÷ميل������ة والت�صبيهات الراFعة، بل اإنه يدعم 
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املعن������ى بحيث ين������وب اأح������د املو�صوفني عن 

أم������ا الزدواج وال�صéع فهما يõينان  خر. ا Bال

الكالم و يõيدانه ح�صناً وجمالً; »فال يح�صن 

منثور الكالم ول يحل������و حتى يكون مõدوجاً 

لو من الزدواج  د لبلي≠ كالماً ي ول تكاد 

أ ب�������رصì وجوههما،   ث������م يب������دا
)49(
وال�صé������ع«

وعيوبهما التي ت�صيA للكالم. 

وهك������ذا Á�صي يف �رصì مكونات الن�ض، 

رج عن حدي التلقي، وهما اإدرا  دون اأن ي

احل�صن والتمكن من املعنى، فمن وجو√ البديع 

التي تõيد الكالم ح�صناً، املطابقة والتéني�ض 

والÎ�صي������ع والتو�صي������ والعك�������ض واملéاورة 

والتعطف وامل�صاعفة والتطريõ. ومن وجو√ 

كن املتلقي من املعنى وتõيد√  البدي������ع التي 

تاأثرياً ال�صتعارة; الت������ي حتيل اإىل دللة هي 

اأ�صل احلقيق������ة ولكن »ف�صل هذ√ ال�صتعارة 

أنها تفعل يف نف�ض  وما �صاكلها على احلقيقة ا

 اأما املقابلة 
)50(
ال�صامع ما ل تفعل احلقيقة.«

و�صحة التق�صيم و�صحة التف�صري فهي ت�صاهم 

يف اإفه������ام املعاين مع زيادة يف ح�صن الكالم. 

ومن الوج������و√ ما يéعل املتلق������ي داFباً خلف 

ردا± والتوابع;  املعنى، باحثاً عنه خلفها كالإ

وه������ي »اأن يريد املتكلم الدلل������ة على معنى 

في������Î اللفß الدال عليه اÿا�ض به وياأتي 

بلف������ß هو ردف������ه و تابع ل������ه فيéعله عبارة 

 واملماثلة; وهي 
)51(
أراد√.« عن املعنى ال������ذي ا

ة تكون  »اأن يري������د املتكلم العبارة فياأتي بلف

أنه ينب اإذا اأورد√  مو�صوعة ملعنى اBخر... اإل ا

أراد√... كقولهم فالن نقي  ع������ن املعنى الذي ا

 )52(
أن������ه ل عيب فيه.« الث������وب – يريدون به ا

اوز حد املعنى والرتفاع فيه  والغلو; وهو »

 اأما »املبالغة اأن 
)53(
اإىل Zاي������ة ل يكاد يبلغها«

أبعد نهاياته،  تبل≠ باملعنى اأق�صى Zايات������ه، وا

ول تقت�������رص يف العبارة عن������ه اأدنى منازله، و 

والتعري�ض;  الكناية  ومنه 
 )54(
اأقرب مراتبه.«

»وه������و اأن يكن������ى ع������ن ال�ص������يA ويعر�ض به 

)55(
».ìولي�رص

 ìوم������ن الوجو√ ما ي�صه������م يف زيادة ال�رص

والتف�صي������ل يف املعنى بحيث ي������õداد فهمه، 

لفا املÎادفة  ومنه التذييل; فهو »اإعادة الأ

ه������ر ملن ⁄ يفهمه  عل������ى املعنى بعينه حتى ي

�صارة  ويتوك������د عند م������ن فهمه وهو �ص������د الإ

 ßص������ارة; »اأن يكون اللف�  والإ
)56(
والتعري�ض«

 AاÁالقلي������ل م�صاراً ب������ه اإىل معان كث������رية باإ

 تاركًة املتلقي 
)57(
اإليها وملحة ت������دل علي������ه.«

خلفه������ا وهو يح������اول القب�ض عل������ى املعنى 

Á������اAات اأما  م������ن خالل تل������ك اللمحات والإ

كمال، واللتفات، والعÎا�ض،  التتمي������م و الإ

وجمع  وال�صتطراد،   ،Aوال�صتثن������ا والرجوع، 

يéاب فهي  تل������ف، وال�صلب والإ املوؤتلف وامل

م������ن الوجو√ الت������ي تعمل على زي������ادة تاأكيد 

املعن������ى، اأما املذهب الكالمي فهو ين�صب اإىل 

التكلف.

عمق ي�صاهم  وهكذا فاإن م�صتوى الن�ض الأ
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يف تدعيم عملي������ة القراAة عن������د الع�صكري 

باأدوات جدي������دة، وهي مكونات الن�ض، التي 

يقوم اأZلبها بوXاFف توؤدي اإىل التéويد، من 

جانب، وي�صاع������د املتلقي على اإدرا املعنى، 

همية  من جانب اBخر. وهك������ذا نرى مدى الأ

دب������ي ومكوناته،  ي به������ا الن�ض الأ الت������ي ح

يف عملية التلق������ي واحلوار الداFر بينه وبني 

قارFه، عند اأبي هالل الع�صكري، فالن�ض هو 

جماع املكونات البالZية، التي Áكن فهمها 

طار  ومعرفة الفعل الذي تقوم فيه داخل الإ

الكلي للن�ض، م������ن خالل التثقف بها، لذلك 

. ياأخذ على عاتقه �رصحها للقار

ة: ا ا

يتبني لنا، من خالل مناه هوؤلA النقاد يف 

أنه على الرZم  رياتهم النقدية، ا القراAة، وتن

من عدم وجود مفهوم وا�ص وfiدد للتلقي 

يف النق������د العربي يف القرن الرابع الهéري، 

أنن������ا ن�صتطيع اأن نك������ون روؤيًة مفادها اأن  اإل ا

أولÄك النق������اد ا�صتطاعوا اأن يقاربوا املفهوم  ا

احلديث للتلق������ي، عÈ اهتمامهم بالن�ض، اإذ 

دبي  أك������ ما ركõوا عليه، ه������و الن�ض الأ اإن ا

وتقوÁ������ه، فانطلقوا منه لو�صع ركاõF ي�صتند 

عليها املتلقي يف تذو¥ الن�ض وفهمه.

فابن طباطبا يرى اأن الن�ض Áار�ض فعل 

ريحية،  جما›، يوؤدي بالقار اإىل املتعة والأ

ويفت له بوابة الفه������م الثاقب، ليبل≠ الغاية 

املعرفي������ة. اأما قدامة بن جعف������ر، فهو يرى 

أنه ينبغي على الناقد الذي يرZب بامتال  ا

الن�ض وتقوÁه جمالياً، اأن يقوم بتفكيكه اإىل 

عنا�رص√ واFتالفاتها، وم������ن ثم ي�صعها على 

املقيا�ض ا÷ما› الذي و�صعه لها، ثم يطلق 

حكمه عل������ى الن�ض. وقد ر�ص������م ا÷رجاين 

دبي ا÷ميل، واأكد على اأن  ح������دود الن�ض الأ

ينح�رص عمل املتلقي بتذو¥ جماليات الن�ض، 

واأن يبتعد عن الهوى والع�صبية.

 ويف حني جعل الرم������اين البالZة طاقًة 

جمالي������ًة ومعرفيًة كامن������ًة يف الن�ض، ذهب 

أبو ه������الل الع�صك������ري اإىل اأن البالZة، هي  ا

دبي كاماًل اأي املبدع والن�ض  ثقافة العمل الأ

واملتلقي، وقد اأكد كل منهما على اأن البالZة 

تعمل، م������ن خالل القدرة البيانية وا÷مالية 

الكامنة فيه������ا، على حم������ل وXاFف الن�ض، 

واإي�صالها اإىل املتلقي.

وىل 1405ه� 1985م: 161  الداي������ة، الدكتور فايõ، علم الدلل������ة العربي، دار الفكر، دم�صق، الطبع������ة الأ  1

    .162

الÈيك������ي، الدكتورة فاطمة، ق�صية التلقي يف النق������د العربي القدË، دار العا⁄ العربي للن�رص والتوزيع، دولة   2

وىل 2006م: 15.    مارات العربية املتحدة دبي، الطبعة العربية الأ الإ

حاالت والهوام�ش االإ
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بداع مقدمة يف اأ�صول النقد، دار اإليا�ض الع�رصية، القاهرة، د.• 1986م: 124.   عياد، �صكري، داFرة الإ  3

طبل، ح�صن، املعنى ال�صعري يف الÎا النقدي، مكتبة الõهراA، القاهرة، د.• 1985م:52.     4

العاك������وب، الدكتور علي عي�صى، التفكري النقدي عند الع������رب، دار الفكر دم�صق، دار الفكر املعا�رص بريوت،   5

ر 185 186.     وىل 1417ه� 1997م: ين الطبعة الأ

أبو احل�صن fiمد بن اأحمد بن طباطبا، عيار ال�صعر، حتقيق الدكتور عبد العõيõ املانع، دار العلوم،  العلوي، ا  6

الريا�ض، د.• 1405ه� 1985م: 19 20.    

نف�صه: 7.     7

نف�صه: 20 21.   8

التفكري النقدي عند العرب: 186.     9

10 مومني، قا�صم، نقد ال�صعر يف القرن الرابع الهéري دون طبعة، دار الثقافة، القاهرة، 1982م: 136.

11 عيار ال�صعر: 202. 

12 النقد العربي اإىل القرن الرابع الهéري، fiمد زZلول �صالم، د.•، دار املعار±، م�رص، د.ت: 164.   

13 نف�صه: 191. 

14 نف�صه: 208.      

أبو الفرج قدامة، نقد ال�صعر ، حتقيق وتعليق الدكتور fiمد عبد املنعم خفاجي، مكتبة الكليات  15 ابن جعفر، ا

وىل 1978م: 66.     زهرية، القاهرة، الطبعة الأ الأ

16 نف�صه: 65.    

17 نف�صه. 

18 نف�صه: 64.    

19 نف�صه: 74.    

20 نف�صه: 78. 

21 نف�صه: 80.  

22 نف�صه: 86.   

23 نف�صه: 91.     

ر 98.   24 نف�صه: ين

25 نف�صه: 113.   

26 نف�صه: 118.    

أب������و احل�صن عل������ي بن عي�صى، النكت يف اإعé������از القراBن، �صمن كتاب )ث������ال ر�صاFل يف اإعéاز  27 الرم������اين، ا

، fiمد زZلول �صالم، دار املعار±، م�رص، د.•، د.ت: 69.     القراBن(، حققها وعلق عليها fiمد خلف ا

28 نف�صه: 69 70.    

29 نف�صه: 70.    

30 نف�صه: 79. 

31 نف�صه: 88.  

32 نف�صه: 89.   
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¥µ

33 نف�صه: 93.   

34 نف�صه: 95.     

35 نف�صه: 97.   

36 ا÷رج������اين، القا�صي، الو�صاطة بني املتنبي وخ�صومه، دار املعار± للطباعة والن�رص، �صو�صة تون�ض، الطبعة 

وىل 1992م: 29.  الأ

37 نف�صه: 34 35.    

38 نف�صه: 35.  

39 نف�صه:41.    

40 نف�صه: 86.    

41 نف�صه: 93.   

دبي نقد ال�صعر من القرن الثاين حت������ى القرن الثامن الهéري،  42 عبا�������ض، الدكتور اإح�صان، تاري������ النقد الأ

الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بريوت، 1981م: 355.    

43 ا÷ب������وري، �صع������د، ثقافة ال�صاعر واأثرها يف معايري النقد العربي القدË حتى نهاية الع�رص العبا�صي، الدار 

وىل 1422ه� 2003م: 89.   املتحدة موؤ�ص�صة الر�صالة، دم�صق، الطبعة الأ

44 نقد ال�صعر يف القرن الرابع الهéري: 121.    

ه  sبو هالل احل�صن بن عبد ا بن �صهل، كتاب ال�صناعتني الكتابة وال�صعر، حققه و�صبط ن�ص
أ 45 الع�صك������ري، ا

وىل 1401ه� 1981م: 9.      الدكتور مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأ

46 نف�صه: 10.   

47 نف�صه: 15.  

48 نف�صه: 265.     

49 نف�صه: 285.    

50 نف�صه: 297.  

51 نف�صه: 385.     

52 نف�صه: 394.     

53 نف�صه.     

54 نف�صه: 403.     

55 نف�صه: 407.  

56 نف�صه: 413.     

57 نف�صه: 383.
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إقدم ما نعرف������ه من اإبداع كتاب������ي يعÈبداع كتاب������ي يعÈ عن واقع  إقدم ما نعرف������ه من  أ دب ال�صوم������ري ا يع������د الأ

وعات، وZني صوعات، وZني صوعات، وZني  صجنا�������ض واملو�صجنا�������ض واملو� اعر√. وهو متن������وع الصاعر√. وهو متن������وع الصاعر√. وهو متن������وع الأ صمالت������ه وم�صمالت������ه وم� ان�ص������ان وتان�ص������ان وتاأ الإ

ضو�ضو�ض الكتابية  و�صو�ص ص عن الن�ص عن الن� حاصحاصحاً ص وا�ص وا� اي������õاً �صالي������ب التعبريية الفنية، ويعك�ض  بالأ

دبية  ضو�ضو�ض الأ و�صو�ص صادية وZريها. ويتلم�ض ق������ار الن�صادية وZريها. ويتلم�ض ق������ار الن� ادية وZريها. ويتلم�ض ق������ار الن�صادية وZريها. ويتلم�ض ق������ار الن�ص صقت�صقت� داري������ة وال إخرى كالإخرى كالإ الأ

إ�صيما اإذا ما تعمق فيها  إ�صيما  لم براعة فاFقة لدى مبدعيها; ولم براعة فاFقة لدى مبدعيها; ول ال�صومري������ة بلغتها الأ

. Bنذا ارية صارية صارية ا ية ال�صيا�صية واحل� ية ال�صيا�صية واحل�صاع التاري صاع التاري ية ال�صيا�صية واحل�ص ية ال�صيا�صية واحل�صاع التاري اع التاري صو�صو� من �صيا¥ الصمن �صيا¥ الصمن �صيا¥ الأ ص�ص�

. امعة  ن�ضانية  اب والع الإ ية ال   Pا ض اأ ❁❁

ò

ر م�������� Rوا الأ

ة مر ض ة  ا

يل ا يلض ا ض .فارو اإ .فارو ا.  .فارو اإ.  إ.  ااأ

❁
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يع������ود تدوين ه������ذ√ احلكاي������ة )مو�صوع 

لف الثاين ¥.م، وهي  البحث( اإىل مطل������ع الأ

أ ������ي مه������م; اإذ بدا مرحل������ة انعط������ا± تاري

ية صية صية  صيا�صيا� يا�صيا�ص صيادته������م ال�صيادته������م ال� يادته������م ال�صيادته������م ال�ص صومري������ون يفق������دون �صومري������ون يفق������دون � ومري������ون يفق������دون �صومري������ون يفق������دون �ص صال�صال�

موريون  يف جنوبي الع������را¥، ويحل fiلهم الأ

إالذي������ن رحل������وا اإىل هنا قب������ل ذلك بقرون  إالذي������ن رحل������وا 

يغ������ت احلكاية بالكتابة صيغ������ت احلكاية بالكتابة صيغ������ت احلكاية بالكتابة  صمع������دودة. ولذلك �صمع������دودة. ولذلك �

 ، Bنذا ا اFدة صاFدة صاFدة  صومرية ال�صومرية ال� ومرية ال�صومرية ال�ص صمارية واللغة ال�صمارية واللغة ال� مارية واللغة ال�صمارية واللغة ال�ص صامل�صامل�

صاكل رمõي Zري مبا�رص م�صاكل رمõي Zري مبا�رص م�صاألة  كل رمõي Zري مبا�رص م�صكل رمõي Zري مبا�رص م�ص صوهي تتناول ب�صوهي تتناول ب�

( رص( رص(  رصومريني )احل�رصومريني )احل� ومريني )احل�صومريني )احل�ص صالتمازج احل�صاري بني ال�صالتمازج احل�صاري بني ال�

ي�ض حالة  ي�ض حالة ص ي�ض حالة ص صموريني )البدو(، من خالل ت�صموريني )البدو(، من خالل ت� والأ

موري(  فردية، هي اقÎان البدوي مارتو )الأ

ومري.صومري.صومري. صناب ال�صناب ال� بابنة ملك مدينة اإ

 : مر ب ال�ض 1-  الأ

ري��ري��ري امل������دون بالكتابة  امل������دون بالكتابة  امل������دون بالكتابة  ������ �ي�ص������م الÎا الوف����ي�ص������م الÎا الوف���

كدية اأعمالً أو الأ ومرية صومرية صومرية ا صمارية واللغة ال�صمارية واللغة ال� مارية واللغة ال�صمارية واللغة ال�ص صامل�صامل�

لف الثالث ¥.م وما  أدبية كثرية ترقى اإىل الأ ا

بعد√.

عم������ال مرويات  م تل������ك الأ كان������ت مع

ضدها النا�ضدها النا�ض دها النا�صدها النا�ص صل، يرويه������ا وين�صل، يرويه������ا وين� ل، يرويه������ا وين�صل، يرويه������ا وين�ص ص�ص� فهية يف الصفهية يف الصفهية يف الأ ص�ص�

ع صع صع اإطار  صمار. وعندما ات�صمار. وعندما ات� مار. وعندما ات�صمار. وعندما ات�ص ص�ص� بات والصبات والصبات والأ صيف املنا�صيف املنا�

دام الكتابة، وافتتحت مدار�ض لتعليمها،  دام الكتابة، وافتتحت مدار�ضت ضت دام الكتابة، وافتتحت مدار�ص دام الكتابة، وافتتحت مدار�صت ت صا�صا�

فهي وتدوينه، صفهي وتدوينه، صفهي وتدوينه،  صهتمام بéمع الÎا ال�صهتمام بéمع الÎا ال� برز ال

يلة تعليمية ثقافية.صيلة تعليمية ثقافية.صيلة تعليمية ثقافية. دامه و� دامه و�صت صت دامه و�ص دامه و�صت ت صوا�صوا�

ون ¥.م رصون ¥.م رصون ¥.م  رص��رص�� ������ � والع����� والع���� ضاد�ضاد�ض اد�صاد�ص صÁث������ل الق������رن ال�صÁث������ل الق������رن ال�

ومرية، صومرية، صومرية،  صدب املدون باللغ������ة ال�صدب املدون باللغ������ة ال� انطالق������ة الأ

ل صل صل  صليفه بدرج������ات متفاوتة، وو�صليفه بدرج������ات متفاوتة، وو� اتم������ر تاتم������ر تاأ تم������ر تصتم������ر تص صوا�صوا�

ل������ف الثال������ث  أواخ������ر الأ ذروة ازده������ار√ يف ا

وىل من الث������اين ¥.م; اأي خالل  والق������رون الأ

مورية. ث������م تقل�ض رويداً  Xه������ور املمالك الأ

)1(
كدية. رويداً وتراجع اأمام انت�صار اللغة الأ

أدب������اً متكاماًل يف  دب ال�صومري ا يع������د الأ

اأجنا�صه، متنوع������اً يف مو�صوعات������ه، متميõاً 

أ�صلوبه اللغ������وي، وفرياً يف �صواهد√. فقد  يف ا

ثرية يف بالد الرافدين  ك�صف������ت التنقيبات الأ

)العرا¥، ا÷õيرة ال�صورية، ا÷نوب ال�رصقي 

م������ن تركيا( منذ اأواخر الق������رن التا�صع ع�رص 

دبية املدونة  امليالدي عن مÄات الن�صو�ض الأ

م  ن يف مع Bة ال������Xفوfi م طينية������ oقoعلى ر

املتاحف العاملية.

أ�صاطري تعك�������ض تاأمالت  اإنها ن�صو�������ض ا

ن�ص������ان يف م�صاFل ⁄ ي�صتوع������ب اأ�رصارها،  الإ

لق الكون والكاFنات  وعõé عن تعليله������ا، ك

احلي������ة، ودورة احلي������اة واملوت وم������ا بعد√. 

أو ن�صو�������ض مالح������م ركõت عل������ى البطولة  ا

ية  الفردية، واختلطت فيها احلقاFق التاري

والتف�صريات الغيبية.

اربه عÈاً  ن�صان م������ن  كما ا�صتق������ى الإ

دفعت������ه اإىل �صياZ������ة ن�صو�������ض يف احلكمة 

ته������د± اإىل العتبار، وت�صه������م يف ن�رص املثل 

حدا فرثى  خالقية. وعÈ عن تاأثر√ بالأ الأ

وندب، و�ص������ا تعويذات حتم������ي من ال�رص، 

أن�صد  له������ة ومدحها و�صكره������ا، وا Bوتغنى بال

)2(
اأZاين يف الع�صق والغرام.
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دب ال�صوم������ري م�صاFل  اختلط������ت يف الأ

ديني������ة ودنيوي������ة، عر�صها الكت������اب باأ�صلوب 

ت�صويري واقعي ح�صي، ورمõي فني، معÈين 

ن�صاين،  عن فكر تاأملي Áثل بدايات الفكر الإ

وي�صبق بداي������ات الفكر اليوناين الذي –يعد√ 
بع�صهم راFداً– مبÄات ال�صنني.

تoع������د احلكاية املعرو�صة هن������ا اأحد تلك 

عم������ال ال�صومري������ة التي دون������ت يف مطلع  الأ

ل������ف الث������اين ¥.م، وع عليه������ا يف مطلع  الأ

 õالقرن املا�ص������ي يف موقع مدينة نيبور املرك

ر �صمال  sفoالروحي والثقايف ال�صومري )حالياً ن

�رصقي مدينة الديوانية يف العرا¥(، ونoقل اإىل 

متحف ا÷امعة يف فيالدلفيا )اأمريكا(.

: ار - ال�ضيا ال

ات�صح������ت مالم ا�صتق������رار ال�صومريني 

لف الرابع  أوا�صط الأ يف جنوبي العرا¥ منذ ا

اهر حياتهم الجتماعية  ¥.م. وتط������ورت م

م������ت  والقت�صادي������ة بوت������رية �رصيع������ة، وانت

ل������ف الثالث ¥.م عن  أثم������رت يف مطلع الأ وا

ن�صوA كيان������ات �صيا�صية �صغ������رية متعددة يف 

أو اإم������ارات، �صهدت اإبداعات  هيÄة دويالت ا

اقت�صادية وفنية وثقافية.

يõ ال�صومريون بقدرات فاFقة يف حتدي 

يم حياتهم  رو± الطبيعي������ة البيÄية وتن ال

القت�صادية ب�صكل يوفر اإمكانات ال�صتقرار 

وتاأم������ني م�صتلõمات العي�ض. وبرز لديهم دور 

املعب������د الديني كمركõ اإداري دنيوي، وموجه 

روحي حقق توازناً فكرياً نف�صياً حر�ض على 

بداع والتéديد، فكان������ت اإبداعاتهم التي  الإ

 Ëل������ت موؤث������رة يف جمتمعات ال�������رص¥ القدX

أبرزها اإبداع  خ������الل الع�صور الالحقة، ومن ا

الكتابة امل�صمارية.

ا�صتمرت �صيادته������م ال�صيا�صية وهيمنتهم 

أوا�صط القرن الرابع والع�رصين  الثقافية حتى ا

¥.م، حي������ث ن�ص������اأت اأول مملك������ة �صامية يف 

كدية. وقد  اأطرا± بالدهم، ه������ي اململكة الأ

تفوقت ه������ذ√ اململك������ة ع�صكري������اً، وب�صطت 

نفوذها يف بالد �صوم������ر، وتاأثرت وا�صتفادت 

.
)3(
من املورو الثقايف ال�صومري ب�صكل عام

كدي  برز ال������دور الع�صكري يف الع�رص الأ

)نحو 2340 – 2154 ¥.م(، وفر�ض ا÷ي�ض 
������م اأ�صقاع ب������الد الرافدين،  نف������وذ√ يف مع

ب������ل تطل������ع اإىل مدها يف املناط������ق املéاورة. 

وانت�رصت تقاليد دينية وفنية جديدة، و�صهد 

خرى،  الع�رص �رصاعات دامية مع ال�صعوب الأ

وو�صعت اململكة نطاقها حتى و�صلت اإىل درجة 

ي������م وال�صيطرة، ومواجهة  ي�صعب فيها التن

التحديات ال�صيا�صي������ة والقت�صادية، ولذلك 

انه������ارت ب�صهول������ة Zري متوقع������ة، ف�صيطرت 

قباF������ل الكوتيني املقيم������ة اأ�صاًل يف ا÷نوب 

ال�رصقي من اإقلي������م كرد�صتان )العرا¥( على 

كدي������ة ال�صمالية، وا�صتعاد  مناطق اململكة الأ

ال�صومريون �صيادتهم ال�صيا�صية يف ا÷نوب.

تoعر± املرحلة ال�صومرية ا÷ديدة بع�رص 
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أور الثالث������ة )نح������و 2112 – 2004  �صالل������ة ا
������ازج �صعبي  ¥.م(، وق������د ح�ص������ل خاللها 

ال�صيا�صية  و�صاع  وا�صع النطا¥، وحت�صنت الأ

داري������ة والقت�صادي������ة، وازده������ر الف������ن  والإ

دب; ول�صيم������ا خالل عه������د امللك الثاين  والأ

»�صو÷������ي« الذي وo�ص������ف ب�»احلكيم العادل، 

دب«. ولك������ن اململكة ⁄ تدم  راعي الف������ن والأ

طوي������اًل، وب������داأت تنهار خالل حك������م ملكها 

اÿام�ض »اإبي �صني«.

موري������ون قد انت�رصوا من موطنهم  كان الأ

م يف اأط������را± البادية ال�صوري������ة القريبة  الأ

من جمرى نه������ر الفرات، وب������دوؤوا يتحولون 

من حياة الب������داوة اإىل التح�رص وال�صتقرار، 

أو يلéوؤون  ويبحثون عن م������دن يعمرونه������ا، ا

اإليه������ا بكثافة. ف������ازداد وجوده������م يف املدن 

ال�صومري������ة، وتعاXم �صاأنهم مب������رور الõمن، 

كن بع�ض زعماFه������م من ال�صتقالل  حتى 

بحكم م������دن �صومرية، مث������ل اإي�صني ولر�صا، 

أور واأورو ونيبور وبابل، خالل العقود  ث������م ا

أنهوا بذلك  لف الثالث ¥.م، وا خرية من الأ الأ

اماً. ال�صيادة ال�صيا�صية ال�صومرية هنا 

ك������ن زعم������اA اأموري������ون انت�رصت  كما 

و�صط و�صما›  قباFلهم يف وادي الف������رات الأ

�صوري������ة من اإن�صاA ممال������ك يف هذ√ املناطق، 

د )حلب( وقطنا )تل  Áمثل مملكة ماري و

امل�رصفة، قرب حم�ض(.

وبذل������ك ب������داأ يف ال�رص¥ الق������دË ع�رص 

أربعة قرون  موريون نحو ا جديد �ص������اد فيه الأ

من الõمن )2000 – 1600 ¥.م(.
ة: ا �س احل - م

تع������ود احلكاي������ة مو�صوع ه������ذا البحث 

م������وري، وتعك�ض ب�صكل  اإىل بداي������ة الع�رص الأ

رم������õي فن������ي التحول الجتماع������ي يف حياة 

 Aاحهم يف اإثبات وجودهم اإزا موريني، و
الأ

ال�صومريني، قب������ل اأن ي�صيطروا على احلكم 

يف مناطقهم. لقد كان الفار¥ احل�صاري بني 

ثل  ال�صعبني وا�صحاً، ولذلك فاإن احلكاية 

�رصاعاً ح�صاري������اً انتهى بالتحالف والتمازج 

موريني البدو ومدينة اإناب ال�صومرية. 
بني الأ

كم������ا اإنها قد تكون تعبرياً عن fiاولة اإدخال 

له البدوي مارتو )اأمورو( اإىل داFرة جممع  الإ

لهة الرافدية. Bال

نها Xلت  وقد �صيغت باللغة ال�صومرية لأ

كدية  �صاFدة يف جمال الكتابة، بéوار اللغة الأ

�صا�صية يف ال�رص¥  التي اأ�صحت لغة التدوين الأ

لت  موريني ف أم������ا لغ������ة الأ الق������دË عامة. ا

أنف�صهم اأي  موريون ا �صفهي������ة، و⁄ يدون بها الأ

ن�ض، رZم �صيادتهم ال�صيا�صية الطويلة.

أل������ف احلكاية م������ن 142 �صطراً مدوناً  تتا

عل������ى وجهي رقيم طيني كبري، قo�صم كل وجه 

اإىل عمودين. فيه �صطور مه�صمة يف الن�صف 

ول من  الثاين من العمود الثالث، والن�صف الأ

حدا وتق�صيم  ي�ض الأ . وÁكن تل
)4(
الرابع 

تي: Bبنية الن�ض على النحو ال
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اهر   مدخل ي�ص������ور فيه الكات������ب امل

ري  احل�صاري������ة يف مدين������ة اإن������اب التي 

ح������دا  وه������ي مدين������ة �صومرية  فيه������ا الأ

أنها كان������ت قريبة من نيبور  قدÁ������ة يفÎ�ض ا

اهر البدوية يف مدينة كريي   ويقارنها بامل

مع اأموري   õأنها كانت مرك تب التي يبدو ا

مبكر، ويرج وقوعها �صما› النéف، قرب 

البادية.

 وتÎكõ املقارنة على بيان الفار¥ بينهما 

ام احلك������م، وطبيعة  م������ن حيث الق������دم، ون

احلياة القت�صادي������ة واملعي�صية، وال�صتقرار 

والزدهار والغنى. وتتف������و¥ مدينة اإناب يف 

ذلك كله. )ال�صطور 1 – 18(.
ع������را± وال�صعاFر الدينية،   ت�صوير لالأ

يليه بي������ان رZبة مارتو يف ال������õواج كاأقرانه، 

مه. واإف�صاحه عن ذلك لأ

)ال�صطور 9 – 33(. ومارتو هو ال�صيغة 
موريون  ال�صومرية ل�صم اأمورو الذي نo�صب الأ

�صا�صي  �صل ا�صم معبودهم الأ اإليه. وهو يف الأ

أن������ه يدمر املدن ويéتاحها  ر± عنه ا oالذي ع

 .»Aكالعا�صف������ة، وزوجته هي »�صيدة ال�صحرا

لقد كان Áثل املéموعات البدوية التي بداأت 

هر يف مواطن ب������الد الرافدين احل�رصية  ت

دم ا�صمه كا�صم  قادمة من الغرب. وقد ا�صت

.
)5(
لف الثالث ¥.م علم منذ اأواخر الأ

عرا± وال�صعاFر   اإع������ادة ما ذكر عن الأ

الديني������ة، ثم تاأكيد رZب������ة مارتو يف الõواج. 

تواف������ق اأمه على طلبه، بل حت�صه، وتن�صحه 

ر√ وÁيل  ت������ار �رصيكة تلفت ن باإيéاز اأن ي

اإليها قلبه.

)ال�صطور34 – 52(.
������م يف مدينة اإناب   ثمة احتف������ال �ص

يح�������رص√ نومو�ص������دا حاكم املدين������ة وزوجته 

ري  وابنته، فيذهب اإلي������ه مارتو ورفاقه. 

في������ه امل�صارع������ة ب������ني ال�صب������اب و�صط دوي 

املو�صيق������ا، ويتفو¥ مارت������و، وي�رصع كثريين. 

موري،  يعéب احلاكم ال�صوم������ري بالفتى الأ

ويريد مكافاأته بالف�صة واحلéارة النفي�صة، 

ولكنه يرف�صها، ويري������د بدلً منها اأن يوافق 

على زواجه من ابنته. )ال�صطور53  82(.

 ال�صط������ور )83  110( مه�صمة، ولكن 

ثمة جملة مهم������ة وا�صحة يعÈ فيها احلاكم 

عن موافقته على طلب الõواج.

 ال�صطور )110  125( مه�صمة جFõياً. 

يت�ص������ فيها اأن مارت������و راÁ ìار�ض ال�صعاFر 

أ�صا�صي������ة اإىل ع������ا⁄  ط������وة اأوىل ا الديني������ة ك

التح�رص ال�صومري.

 حت������اول اإحدى �صديق������ات العرو�ض – 
مرية اأن حتذرها وتثنيها عن القبول بهذا  الأ

موريني الغريبة  الõواج، فت�صف لها طباع الأ

لفة. ولكنها رZم  و‰ط حياتهم البدوية املت

ذلك تعل������ن بو�صوì عن موافقته������ا، في�صود 

البتهاج ويتé������دد الحتفال يف مدينة اإناب. 

)ال�صطور 126  142(.
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يéاز  دبي للحكاية بالإ �صلوب الأ يت�صم الأ

خرى،  كدية الأ عمال ال�صومرية والأ مقارنة بالأ

ويت�ص العن�������رص الغناFي يف تكرار عدد من 

املقاطع واحلر�ض على التوازي يف الÎاكيب، 

والنتقال من التعبري العام اإىل املحدد.

أب������رز ميõاتها الفني������ة هو اعتماد  ولعل ا

�صل������وب الرمõي، اإذ جعل fiوري احلكاية 
الأ

موري( يف هيÄة  )احلاكم ال�صومري، الفتى الأ

اإلهني; نومو�ص������دا الذي كان اإله������اً �صومرياً، 

مركõ عبادته مدينة كõلو املéاورة، وله طابع 

موري الرFي�صي  له الأ ، والإ
)6(
أي�ص������اً العا�صفة ا

أم������ا العرو�ض اأدجركيدو فقد اقت�رص  مارتو. ا

دورها على نطق جمل������ة واحدة تعد مبنõلة 

دبية للحكاية. ة احلقيقية والأ اÿا

ة: ا ة احل ر  -  

أت������ي ترجمة احلكاية عن  نعر�ض فيما يا

م )ال�صومرية(; م�صتعينني بÎجمات  لغتها الأ

:
)7(
�صابقة اأجنبية

عندما كان������ت مدينة اإناب; ⁄ تكن مدينة 

. oكريي تب بعد

عندما كان ت������اج الكهانة الطاهر; ⁄ يكن 

. oالتاج امللكي الطاهر بعد

عندما كان النبات العطر الطاهر; ⁄ يكن 

. oر ال�صدر الطاهر بعدéص�

 o‹عندما كان املل������ الطاهر; ⁄ يكن القا

. oالطاهر بعد

5( عندما كان ا÷ماع والتقبيل،

كانت الولدة يف احلقول;

 oر ال�ص������در الطاهر، كنت������éص� sجد oكنت

�صلف �صéر املي�ض،

أبا√، قريب  بي�ض وا مs �صéر ال�صدر الأ
أ كنتo ا

�صéر خا�صور.

مارة. ة الإ نذا كانت مدينةo املدن، را�ص
B ا

ة  10( كان������ت اإناب مدينةo امل������دن، را�ص

مارة. الإ

حاك������م مدين������ة اإن������اب )الذي ب�������( الناي 

ن والطبل sوال�ص

.... زوجته التي كان ا�صمها....حقاً،

ابنه الذي كان يرافقه 

كان ا�صمه........ حقاً.

15(�صكان �صواحي املدينة كانوا يغõلون 

�صباكاً،

�صكان �صواحي مدينة اإناب كانوا يغõلون 

�صباكاً،

مون طرد ال�صيد، يغõلون �صباكاً، ين

باA وكاأنها ب�رص. ي�رصبون ال

،Aيف ذا اليوم; عندما حل امل�صا

20( كان امل������رA عندم������ا ي�صل اإىل »مكان 

الهدايا«،

KU.LIL. ل������ه ي�ص������ع الن������ذور اأمام الإ
،DU

الرجل املتõوج ي�صع النذر م�صاعفاً،

الرجل الذي ل������ه طفل ي�صع النذر ثالثة 

اأ�صعا±،
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الفتى العازب ي�صع نذراً واحداً،

25( اأما مارتو الع������ازب فقد و�صع نذراً 

م�صاعفاً.

دخل مارتو على اأمه،

يف املعبد، وراì يقول لها:

»يف مدينتي; رفاقي لهم زوجات،

لقد تõوجوا زوجات،

أن������ا ل�صت كرفاق������ي يف مدينتي، ل  30( ا

زوجة ›،

ل زوجة ›، ل طفل ›.

اً وفرياً يفو¥  على الرZم م������ن اأن › ح

حß رفاقي،

نلتo ن�صف حß الرفا¥«.

،Aيف ذلك اليوم; عندما حل امل�صا

35(كان امل������رA عندما ي�ص������ل اإىل »مكان 

الهدايا«،

،KU.LIL.DU له ي�صع النذور اأمام الإ
الرجل املتõوج ي�صع النذر م�صاعفاً،

الرجل الذي ل������ه طفل ي�صع النذر ثالثة 

اأ�صعا±،

الفتى العازب ي�صع نذراً واحداً،

40( اأما مارتو الع������ازب فقد و�صع نذراً 

م�صاعفاً.

دخل مارتو على اأمه،

يف املعبد، وراì يقول لها:

أريد اأن  أًة. ا أت������õوج ام������را أم������ا√ دعيني ا »ا

اأح�رص لك هديتي«

اأجابت عليه اأمه:

أريد اأن اأقدم لك  ، يا بني، ا o45( يا �صوخ

ن�صيحًة، خذ بن�صيحتي.

أريد اأن اأقول لك كلمًة، ليتك تنتبه اإليها ا

ر اإليها، ة التي تلفتo ن
أ »تõوج املرا

أة التي يقود قلبك اإليها، تõوج املرا

أمًة.....  ...... رفيقًة منا�صبة، ا

������ل تبن������ي بي������وت �صكان  50( ه������ل �صت

�صواحي مدينتك

Bباراً لرفاقك حتفر ا

جل  ي������ا مارت������و الرجلo ال������ذي تعم������ل لأ

رفاقك.«

يام كان يف املدينة، )نعم( يف  يف اأح������د الأ

املدينة، احتفال مهيب.

كان يف اإناب، املدينة، احتفال مهيب.

أيها الرفا¥  55( )حت������د مارتو(: هي������ا ا

، دعونا نذهب، دعونا نذهب اإىل هنا

اإىل ذا املعب������د يف مدين������ة اإناب دعونا 

. نذهب، دعونا نذهب اإىل هنا

جل نومو�صدا. اإنه احتفال لأ

ج������ل ابنت������ه احلبيب������ة  اإن������ه احتف������ال لأ

اأدجركيدو.

أة  ج������ل زوجته ‰رات، املرا اإنه احتفال لأ

ا÷ميلة.

60(  )حتد الرفا¥(:  يف املدينة تدوي 

جل قومك، الطبول الÈونõية التي �صنعت لأ

الطبول ا÷لدية ال�صبعة �صتكون اأمامك.
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دخل �صيد احلõام ب�........،

يم امل�صارعة، ه نحو√ بغية تن ا

جله حقاً يف معبد مدينة اإناب،
..... لأ

65( �صار اإىل اإناب املدينة التي كان فيها 

الحتفال بت�صو¥،

�ص������ار اإىل اإن������اب املدينة الت������ي كان فيها 

الحتفال بت�صو¥،

جل������ه يف قاعة  كان النا�������ض موجودين لأ

املعبد اÿلفية 

لذلك جرت امل�صارع������ة يف معبد مدينة 

أناب. ا

لق������د قت������ل مارت������و كثريي������ن يف ال�صاحة 

الرFي�صية،

،A70( راحوا يبحثون له عن فتية اأقويا

.Aراحوا يعلنون له عن فتية اأقويا

لق������د قت������ل مارت������و كثريي������ن يف ال�صاحة 

الرFي�صية،

لقد طرحهم �رصعى جانباً،

يم يف مكانه، ثم علق �صالì القتال الع

75( وراì يحم������ل ا÷ث������ث م������ن ال�صاحة 

الرFي�صية يف اإناب.

ابته نومو�صدا ب�صنيع مارتو،

راì يق������دم ل������ه ف�صًة، ولكن������ه ⁄ Áد يد√ 

اإليها.

راì يقدم له حéارة نفي�صة، ولكنه ⁄ Áد 

يد√ اإليها.

...............

.............)80

ف�صت������ك Zري مهمة، حéارت������ك النفي�صة 

Zري مهمة،

أتõوج ابنتك اأدجركيدو. أريد اأن ا أنا ا ا

)ال�صط������ور 83 – 110 مه�صم������ة جداً يف 
الن�صف الثاين من العم������ود الثالث، ي�صعب 

فهم م�صمونها.

أنا �صو± اأعطيك  ولكن ا÷مل������ة املهمة »ا

ابنتي اأدجركيدو« تتكرر خاللها ثال مرات. 

ال�صطور 95، 103، 110(

111( هو.......... الكبري،

اأعلن مثل..........،

.......... يف و�صط مدينة اإناب،

يف مõاراتها، يف املõارات التي هي اأماكن 

البهéة يف مدينة اإناب،

م التمثال اÿ�صبي املذهب، 115( ع

يف..... يف..... مõار مدينة اإناب

م التمثال اÿ�صبي املذهب ع

....................

م................... ع

م.................... 120( ع

..... مدينة اإناب...........

م.................... ع

م................ امللون ع

..... مدينة اإناب...........

واين.... الف�صية. م الأ 125( ع

، oي بعدFذ قرار نها يام، و⁄ يت
مرت الأ
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ثم.................. )قاFلة :(

له نانا هو الذي ينتهك fiرمات الإ

هاF يتحر هنا وهنا داFماً.

لهة، B130(................ بيت ال

هو الذي يثري.....،..........،

هو الذي يتدثر بéلود املا�صية،

 ìهو الذي ي�صكن خيمة تع�صف بها الريا

واملطر، ل يéيد ال�صلوات،

،ìهو الذي ي�صتوطن ا÷بال بقوة ال�صال

135( اإنه الذي ينب�ض الكماأة من اأطرا± 

را�ص������ي ا÷بلي������ة، الذي ل يع������ر± حني  الأ

الركبة.

، ياأكل اللحم الني

ل Áلك بيتاً طوال حياته،

ول يoدفن بعد موته 

فيا �صديقتي  ⁄ يéب عليك اأن تتõوجي 

مارتو 

140( اأجاب������ت اأدجركيدو على �صديقتها 

قاFلة :

أتõوج مارتو حقاً. أريد اأن ا اإنني ا

فدوت مدينة اإناب بالحتفال.

: ا Vضي  -  

�ض4( الق������ا› ترجمة للكلم������ة ال�صومرية 

نها ت�صري  كدي������ة uhūlu(، لأ NAGA )يف الأ
ل�صة من رماد النبات.  اإىل مادة كيمياFية م�صت

وقد ا�صتققنا ال�صم من القلي الذي يoغ�صل به 

.
)8(
الثياب، وهو رماد الغ�صى والرمث

�ض7( �صéر املي�ض ترجمة للكلمة ال�صومرية 

.)mēsu كدية GIŠ MES )يف الأ
وهو �صé������ر تoعمل منه الرح������ال واملواFد 

الوا�صع������ة، ي�صب������ه الغرب. ويب������دو اأن خ�صبه 

لهية  ن�صاب الإ ������دم يف ت�صكي������ل الأ كان ي�صت

وتõيينه������ا، ولذل������ك و�صف يف ملحم������ة »اإرا 

. اأما 
)9(
لهة«  Bومل������ك كل الديار« باأنه »حلم ال

أنه مدينة اإناب. فاعل الفعل »كنت« فريج ا

�������ضHA.ŠU.UR )8 نوع من ال�صéر، 
جمهول.

مارة«  �ض9( و�صف املدينة ب������� »جبلية الإ

. تعبرياً عن �صفة الر�صو

د  �������ض21( املعبود املذك������ور جمهول، ⁄ 

اإ�ص������ارات اأخرى اإليه. ويبدو من �صيا¥ الن�ض 

أ�صا�صياً يف مدينة اإناب. أنه كان معبوداً ا ا

SU.HE. oض45( لعل ال�ص������م �صوخ�������
أو لقب للفتى مارتو. NUN هو ا�صم ثان، ا
�������ض60( الكلم������ة ZI. GALA تعن������ي 
»الكاFنات، اÿلق«، وهي م�صافة اإىل �صمري 

اطب، لذا ترجمناها ب�»قومك«. وهي يف  امل

.
)10(
 šiknāt napištim كدية الأ

�������ض62( املق�صود ب� »�صي������د احلõام« Zري 

، وله احتمالت عدة )الفتى، احلاكم،  وا�ص

.) يم املناف�صة �ض اBخر مهمته تن �ص

كديني(  له نانا )�صني لدى الأ �ض128( الإ

هو اإله القمر. كان معبد√ الرFي�ض يف مدينة 

اأور )تل املق������ري، جنوب Zرب������ي النا�رصية(. 
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له اإنليل، وثم������ة ن�ض اأدبي مهم  وه������و ابن الإ

أبيه يف نيبور بو�صاطة قارب  عن رحلت������ه اإىل ا

أب������و√ املعب������ود الرFي�صي يف  . وكان ا
)12(
نه������ري

نيبور، حيث ع على هذا الن�ض.

اإ�سماعيل، فاروق )1998(: اإّرا وملك كل الديار »ملحمة بابلية«. ط1، دار جدل، حلب. �ص17.  -1

2- Jacobsen, Th. (1987): The Harps that once…. Sumerian Poetry in Translation. Yale 
University Press, New Haven and London. pp.xi-xv.

داب- جامعة بغداد. �ص226- 419.
آ
حمد، �سامي �سعيد )1978(: العراق القدمي. ج1، ط1، من�سورات كلية ال الأ  -3

4- Chiera, E. (1934):  Sumerian Epics and Myths. OIP 15, Chicago. pp.67 - 68.
5- Black, J. – A. Green (1992): Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. 

University of  Texas Press, Austin.pp. 130، 129، 145, 135
6- Ibid 145.
7- Kramer, S. N. (1990): The Marriage of Martu. In: Klein, J. – A. Skaist (ed.) Bar Ilan 

Studies in Assyriology dedicated to Pinhas Artzi. pp. 1127-.
8- Roemer, W.H.Ph. (1989): Zur sumerischen Dichtung  «Heirat des Gottes  Mardu». Ugarit 

Forschungen 21. pp. 319334-.
فريقي( بال(: معجم ل�سان العرب. دار �سادر، بريوت.�ص 15: 198، 6: 224. ابن منظور الأ  -9

- Goltz, D. (1972): Studien  zur  Geschichte  der  Mineralnamen  in Pharmazie, Chemie 
und Medizin von den Anfängen bis  Paracelsus. Wiesbaden. p.74.

- von Soden, W. (1958 –1981): Akkadisches Handwörterbuch. Wiesbaden. p. 1404, 647, 
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ب�صم ا الرحمن الرحيم: 

كمكمك يف مومو وقوق ق وق و أأرا ا اإإين ������ةه������ةه������ًة هلهل B ًاًما اما اًما ا امنامن نصنص ص�ص�
أأ ا oذذذ sتتتتتت أأ ا رزرزر B ا يهبيهبيه ي������ماهي������ماهي������مo لأأ اهراهر ربرب اإإ ������ال ق������ال ق������ال إواإإذ إو و

ونكونكoون كيكي يليل ل ول و �ضر�ضر�ض اوماوماواوات والأأأأأأ sم ال�صم ال�ص sال�ص s وتكوتكoوت كلكل ل مل م ي������ماهي������ماهي������م اهراهر ربرب إي ي اإإ إإي  إي  ي ري ر oر نر ن كلكلك ذكذكذ نيبنيبني )74( وك( وك( و ب مب م ��ال���ال���ال��الل �������� ���ص���ص ص�ص�

لفلفل أأ ا ا sا ما م ململ لي فلي ف ي فبي فب � ه� هذ�ذ�ذا ربا ربا را ر ������الا ق������الا ق������ال ا قبا قًب بكبك كوكو وى كوى ك أأ هيهيه اللsيل اللsيل اللsيلo را يليل ل عل ع sا جنا جنا جن sا جما جم ململ ل( فل( ف ني��ني��ني )75 ������ �������� ���ن���ن نوقنوق ooo وق املوق امل ������نم������نم������ن

ال قال قال لفلفل أأ ا ا sا ما م ململ لي فلي ف ي فبي فب � ه� هذ�ذ�ذا ربا ربا را ر الا قالا قال Zًا قZا ق ZازZاز از باز ب رمرمر مقمق قى القى ال
أأ ا را را sا رما رم ململ ل( فل( ف نيلنيلني )76 لفلف

BBBبحبحب ال ooأ o ا القالقال ل

ةZةZًة ZازZاز از باز ب ض�ض�ض �م�م sمصمص صى ال�صى ال� أأ ا را را sا رما رم ململ ل( فل( ف نيالنيالني )77 sالصالص ص ال�ص ال� م������وم������وم ������وق������وق ق الق ال ن من من sنوننونن oونكونك
ي لبي لبي لأأ ب رب ر دهدهدين ه يه ي ss⁄ ن������Ä⁄ ن������Ä⁄ ن������ ÄلÄل

. ر ض ار  اأ وا

د ر : الفنانة وفا  ل الفن الع

❁❁

ò

د  ة  الع ر ة ال�ض بي العÑا

ين�ض والروما ال

دا يل ا دا.  يل ا  .

❁
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ا  يا  يا  ال قال قال تلتلت لفلف أأ ا ا sا اما ام ململ ل فل ف oÈ���È���È�� �������� ���ك���ك
أأ �ي ه�ي هذ�ذ�ذا ا ي هبي هب ب رب ر � ه� هذ�ذ�ذا ������الق������الق������ال

oتهتهت sهجهج ج وج و إ( اإ( اإإين ونكونكoون )78 ك�رصك�رص oرصا ت�رصا ت� sا ت مما ت مم AريAريAي ر بر ب موموم اإإين وقوق

ا يفا يًفا  يفنيفن ن حن ح �ضر�ضر�ض اوماوماواوات والأأأأأأ sمل�صمل�ص sل�صs ا رطرطر طي فطي ف لsذ للsذ للsذ يهيهي هجهج جوجو

 . نيكنيكني )79( ك�رصك�رص ooo �رصمل�رصمل ا نا منا من ا منا من أأ ا اما اما ا مومو

)1(
يم. د¥ صد¥ صد¥ ا الع ص�ص�

ماصماصمالً من  صت �صت � ا��Îا��Îا �Î���Î�� �ع كيلوم����ع كيلوم��� ع كيلوم���صع كيلوم���ص صعد ب�صعد ب� عد ب� عل������ى بعد ب� عل������ى ب

الفرالفرات ويف  مدين������ة الرقة ال�صورية على نهر ا

ابرابراهيم عليه ال�صالم  إل�صورية وقف اإل�صورية وقف اإ ا÷õيرة ا

ً وخليل������ه مناجياً وخليل������ه مناجياً رب������ه وباحثاً عن  نب������ي ا

اA وبني صاA وبني صاA وبني الكواكب  صلف�صلف� خالق������ه يف الكون ويف ا

ل������ه �صيد العا⁄  ها هو Èها هو Èها هو الإ ÈكÈك ن������اصن������اصن������اً من������ه اأن اأ ص�ص�

وخالق الك������ون، وعندما بõ القمر قال هذا

ا راملا راملا راأى  ملفلني، وملفلني، و Bلفل قال لفل قال ل اأحب ال ا املا املا اأ ملرب������ي، وملرب������ي، و

. إ ربي...اإ ربي...اإل ضم�ضم�ض بازZًة قال هذا م�صم�ص صل�صل� ا

ة ويف Îة ويف Îة ويف  ÎلفÎلف ع قدمه يف تل������ك صع قدمه يف تل������ك صع قدمه يف تل������ك ا صحت������ت مو�صحت������ت مو�

ع اصع اصع اأول مكان  ص������كان كان مو�ص������كان كان مو� ������كان كان مو�امل������كان كان مو�امل الõمان و ضنف�ضنف�ض

عبادة يف العا⁄، فال�صاعة هي �صاعة مناجاة 

اصاصاً صي�صي� أ ������كان اامل������كان اامل������كان ا وعب������ادة وبحث عن اÿالق، و

مكان عبادة كونه بني ي������دي اÿالق يناجيه 

إولوهيت������ه. اإولوهيت������ه. اإذاً هو يف بيت  أ اويعب������د√ ويق������ر باويعب������د√ ويق������ر با

، والطال������ب هو عبد ا  العب������ادة وبيت ا

طلوب هو املطلوب هو املطلوب هو اÿالق ورب  وخليله وحبيب������ه، و

الكون ا العõيõ القدير.

Îاع كيلومÎاع كيلومÎات جنوب Zرب مدينة  ع كيلومصع كيلومص صوعلى ب�صوعلى ب�

قي من حلب وعلى رصقي من حلب وعلى رصقي من حلب وعلى  رصل�رصل� مال صمال صمال ا صل�صل� إلرق������ة واإلرق������ة واإىل ا ا

بعد 20كم اإىل الغرب من نهر الفرات و�صلنا 

ن اأول و�صف لبيت العبادة ال�صوري  Bحت������ى ال

والتعريف به ع������ن طريق لو�صيان �صامو�صات 

أو لو�صي������ان ال�صوري  Lucien Samosate ا
نطوين  )من  مÈاطوري يف العهد الأ املوؤر الإ

عام 96 اإىل عام 180م(، كما اأن اأهميته تكمن 

 Ëأن������ه الو�صف والتعري������ف والبيان القد يف ا

لبيت العبادة ال�صورية القدË، وب�صكل خا�ض 

يف العه������د الهللين�صتي وما بعد√ وحتى العهد 

البيõنطي وبداية بناA الكناF�ض امل�صيحية.  

أنه جاA بو�صف  كما اأن اأهميته تكمن يف ا

دقيق، بل واأك دقة واأهمية من املعبد نف�صه 

والذي انت�ص������ب و�صيد يف مدينة هيريابول�ض 

( اإىل ال�صم������ال ال�رصقي  رامي������ة منب
Bيف ال(

من مدينة حلب وعلى بعد 20كم اإىل الغرب 

�صف ⁄ يبق منه  أنه ولالأ م������ن نهر الفرات. اإل ا

أو ⁄ ي�صمد منه �صيA حتى لو يف حال  �ص������يA ا

اÿراب.

لهة ال�صورية  وكان املعبد مكر�ص������اً اإىل الإ

له حدد.  أتارقات������ي واإىل �رصيكها ورفيقها الإ ا

ية  ومن املرج اأن املعبد يعود بéذور√ التاري

خميني رامي ومن ثم العهد الأ Bاإىل العه������د ال

أن������ه وح�صب الو�صف  Achéménide، اإل ا
التقلي������دي املحفو عند املوؤل������ف والكاتب 

أنه قد اأعيد بناوؤ√ كلياً يف  لو�صي������ان ال�صوري; ا

مطلع العهد الهللين�صتي من قبل �صÎانوني�ض 



ÊÉehôdGh »à°ùæ«∏∏¡dG øjó¡©dG ‘ ájQو°ùdG IOÉÑ©dG وت«H

2502011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

Stratonice زوجة �صلوق�ض نيكاتور موؤ�ص�ض 
ال�صالل������ة ال�صلوقية يف �صورية. ومع ذلك فاإن 

أنها  الو�صعي������ة التي و�صفت فم������ن املفÎ�ض ا

أك������ حداثة. وح�صب ما  تكون يف احلقيقة ا

جاA يف الو�صف اأن:

������ر اإىل ال�صم�ض امل�رصقة، واأن  »املعبد ين

�صكله اأو هيÄته وبناA√ يذكر بتلك املعابد التي 

 õيونية. وقاعدته املرتك بني������ت يف املنطقة الأ

عليه������ا ذات ارتفاع يبل≠ ذراعني )حوا› 3م( 

ر�ض الطبيعية، وفو¥  ترتفع عن م�صت������وى الأ

ه������ذ√ القاعدة اأقيم املعبد الذي يتم الدخول 

أنه Zري  اإلي������ه من خالل مرتفع حé������ري، اإل ا

عري�ض. 

������د اأمامن������ا  وعندم������ا ن�صع������د اإلي������ه 

يمًة من مقدمة مبنى الÈوناو�ض  اأعéوبًة ع

أو املعبد،  pronaos )اأي مقدم������ة الهيكل( ا
أنه مõين باأبواب ذهبية. واملعبد  على اعتبار ا

�رصا±  ة الإ من الداخل ي�صطع ويتاألق من ك

والتبذي������ر الذهب������ي، كم������ا مت تõيني �صطحه 

بالكامل وكلياً... ومن الداخل فاملعبد ⁄ يكن 

بال�ص������يA ال�صهل والب�صي������ط، ويف هذا املكان 

أو امل�صلى  أو البه������و ا ������ت اإ�صافة ال�ص������در ا

)chapple �صاب������ل( عل������ى �ص������كل منحن������ى 
اإ�صايف.

ويتم ال�صع������ود اإىل املعبد من خالل درج 

أنه ⁄ يك������ن قط مõيناً  مرتف������ع وب�صي������ط، اإل ا

ب������واب، ولك������ن باملقابل كان������ت له واجهة  بالأ

مك�صوفة ب�صكل كامل. وÁكن ÷ميع الõوار 

الدخ������ول اإىل املعب������د الكب������ري، اإل اأن الكهنة 

وحدهم فقط الذي������ن با�صتطاعتهم الدخول 

أو امل�صل������ى ال�صدر،  اإىل امل�صل������ى )البه������و( ا

أن������ه ⁄ يكن با�صتطاعة  أي�صاً ا ي�ص������ا± لذلك ا

أو الو�صول اإىل البهو/  جميع الكهنة الدخول ا

امل�صلى وال�صالة فيه.

ولكن هوؤلA هم الوحيدون الذين يكونون 

لهة والذين توكل اإليهم كامل 
Bاأك قرباً من ال

اÿدمة يف املعبد. ويف هذا امل�صلى ن�صبت 

واأقيمت التماثي������ل، وكان اأحد هذ√ التماثيل 

له هريا  أبرزه������ا التمث������ال املكر�������ض اإىل الإ وا

لهة زيو�ض الذي  Bخر اإىل كب������ري ال
Bوال Héra

Bخ������ر، وكال التمثالني من  اأعط������ي اإليه ر�صم ا

)2(
الذهب وكالهما يف حالة ا÷لو�ض...«.

وه������ذا يعن������ي اأن املعبد اأقيم ف������و¥ دكة 

)بوديوم poddium( مع درج يف الواجهة. 
مر يبدو كافياً من اأجل اإرجاع تاري 

وهذا الأ

البن������اA املو�صو± اإىل العه������د الهللين�صتي يف 

و�صعه املو�صو± فيه على اعتبار اأن البوابة 

تكون وم������ن دون �صك م������ن الÈونõ املذهب. 

ولك������ن ⁄ تت������م م�صاهدة ال������درج املحيطي اإل 

م������رًة واحدة. ومن امل�صتوجب اأن يكون املبنى 

عمدة وÁتلك رواق������اً معمداً ذا  fiاط������اً بالأ

ام اإيوين وذلك ح�صب ما ورد يف الن�ض. ن
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 )chapple( اأما امل�صلى
من الداخل فيحمل هنا ا�صم 

 ،)thalamos التالمو�������ض(
وال������ذي يتواف������ق م������ع حéم 

أو ال�صغرية،  احلéرة املقل�صة ا

ورمبا كانت تتعلق يف مو�صوع 

ال�صكن، ولهذا فيبقى الو�صف 

ال������ذي جاA في������ه لو�صيان يف 

هذا اÿ�صو�������ض Zري موؤكد 

 Aأنه جا خا�صة عندم������ا ذكر ا

أو �صط  على �ص������كل م�صطبة ا

مك�صو± كلياً يف املقدمة.

وبذلك ن�صتطيع الفهم من 

خالل الو�صف اأن هذا الق�صم 

امل�ص������ار اإليه يعن������ي الوXيفة 

التي ي�صغلها هذا الق�صم من 

املعب������د وهو م������كان ا�صتقرار 

لهي املقد�ض والذي كان  وا�صتيطان الõوج الإ

معروف������اً يف التقليد ال�صوري القدË، ولذلك 

جاA ا�صم التالمو�ض هنا ليوؤكد ويو�ص على 

قل وب�صكل وا�ص ا�صم ووXيفة هذا املكان  الأ

 õومن ث������م لتو�صي التباين واملفارقة والتميي

 )chapple( بينه وب������ني امل�صلى ال�ص������وري
 .ìول عن ا÷ناõواملع

د باملقاب������ل اأن هذا ا÷ناì يف  ولك������ن 

ديتون  Zريقي واملع������رو± با�صم الأ املعب������د الإ

)adyton( ف������كان يتم الدخ������ول اإليه فقط 
من قبل حرا�ض ه������ذا احلرم املقد�ض والذي 

يكون داFماً مغلق������اً وبعناية تامة وال�صبب يف 

أنه مو�صع العبادة اÿا�ض بكبار الكهنة  ذلك ا

فقط يف املعابد القدÁة. 

 Èوه������ذا البي������ت )املقد�ض/احل������رم( يعت

موقع هام يف املعابد القدÁة يدخله الكهنة 

ي  املت�صلعون يف الاله������وت، وقد تناوله ه

�صريي������≠ يف درا�صة خا�صة م������ن اأجل حتديد 

ورمبا   ،
)3(
)chapples( الثن������ني  امل�صليات 
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كان ذلك بداي������ة لتاأ�صي�ض فكرة بناA �صدري 

الكني�ص������ة يف العه������د امل�صيح������ي م������ن طريف 

مر  مامي علماً اأن هذا الأ مقدمة الكني�صة الأ

قد اأ�صب عرفاً متبعاً يف �صورية وطبق ب�صكل 

وا�ص يف العديد من املعابد، وخري مثال على 

لهة تيكة يف ال�صنمني. ذلك معبد الإ

 وق������د جاA بناA هذ√ احلéرات يف طريف 

املح������راب من ا÷هة اليمن������ى الغربية والتي 

ذت بالوقت نف�صه كقف�ض للدرج املوؤدي  ات

، وكذلك احلé������رة الي�رصى من  اإىل ال�صط������

ا÷ه������ة ال�رصقي������ة وبالتناX������ر واملطابقة يف 

 
)4(
املقايي�ض مع احلéرة اليمنى.

م������ر يف معبد بل يف تدمر،  كم������ا تكرر الأ

وتط������ورت عملي������ة اإXه������ار التالمو�������ض يف 

( كم������ا هو احلال بالن�صبة  هيريابول�ض )منب

اإىل معبد باخو�ض )ديوني�صو�ض ذي ال�رصى( 

 AطاZعمدة و يف مدين������ة بعلبك وامل������õود بالأ

اثيل  أو �صق������ف م�صتطيل م������ن اأجل حماية  ا

أو  العب������ادة والعقيدة. ومع ذلك ف������اإن �صور ا

لهة املعرو�صة يف معبد هريابول�ض  Bأ�صكال ال ا

مر الذي  والتي و�صلتنا ⁄ تب������ني �صيÄاً من الأ

Áكن اإXهار√ يف هذا املعنى.

ثال������ني جال�صني  أنه������ا اأXهرت لنا  اإل ا

أتارقاتي  لهة ا له حدد بني الثريان والإ وهما الإ

له حدد بني  هور الإ �صود; وبالطبع ف بني الأ

لهة  الثريان جاA كرمõ للفحول������ة، وXهور الإ

�صود جاA كرمõ للقوة. ويف  أت������ار قاتي بني الأ ا

الو�صط ال�صع������ار املحمول واملõود مبيداليات 

لهة واملعبودات. Bمن اأن�صا± ال

وXهر عن�رص اBخر رFي�ض يف معبد زيو�ض 

( ولكن Xهر هنا  يف مدينة هيريابول�ض )منب

أو امل�صلى، اأو  حت������ت ا�صم )ال�صي������ال cella( ا
مبعنى اأك خ�صو�صية مق�صورة الرب حيث 

أو بيت العبادة احلقيقي. وقد احتوى  املعبد ا

أو نقو�ض نحتية flتلفة  هذا املكان منحوتات ا

أ�ص������كال متباين������ة، وقد Xه������رت هنا  وذات ا

بالتحديد يف مقدم������ة التالمو�ض )امل�صلى( 

 ، ال������ذي Xهر على �صكل عر�ض ال�صماA الفار

له  ث������ال الإ أريك������ة ال�صم������اA التي تاأوي  أو ا ا

أبوللون امللتح������ي والذي كان ياأتي اإىل املكان  ا

لهة  Bال Aأو و�صطا با�صتمرار ويح�������رص الكهنة ا

أو املواكب حيث  أو الطوفان ا أثناA املنا�صبات ا ا

املكان الذي جلب اإليه اأو حمل اإليه.

حوال وبعد هذ√ الفاحتة  وعلى جميع الأ

ع������ن اأقدم معب������د و�صف هند�صي������اً وعقيدًةً 

Áكننا ال�صتنتاج اأن اأماكن العبادة يف �صورية 

�صول وانعك�ض  قد تع������ددت وتنوعت ومنذ الأ

تاأثريها على العا⁄ اÿارجي لتنت�رص هند�صتها 

Zريقي والروماين ويف جميع  يف العامل������ني الإ

 Aواحلديث على ال�صوا Ëالعا⁄ الق������د Aاأنحا

مريكية بق�صميها  حتى و�صل������ت اإىل القارة الأ

زمنة. ال�صما› وا÷نوبي ومنذ اأقدم  الأ
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وم������ن اأجل تب�صي������ط وت�صهي������ل املو�صوع 

القاع������دة  م������كان حتدي������د  الإ في�صب������ يف 

ال�صورية  للمعاب������د  الهللين�صتي������ة والرومانية 

أث������ر املتبادل بينها وبني املعابد  من خالل التا

يمية  الهللين�صتية من خالل flططاتها التن

املتعلقة  والتõيينية  والتéميلي������ة  والعمرانية 

�ص������كال والديكور، وكذل������ك الوXاFف  يف الأ

نف�صه������ا للعقيدة والعب������ادة والتي كانت تدبر 

وتدير الÈام التي ت������دوم وتبقى م�صتمرة. 

ويف النهاية فاإن تطور املعابد يف هذا الع�رص 

قد ملع������ت وازدهرت يف �صوA ع������دم ف�صلها 

عن املéتمعات الب�رصية املعا�رصة مع بع�صها 

بي�ض املتو�صط. البع�ض يف عا⁄ البحر الأ

وكثرياً من بني هذ√ املعابد التي تطورت 

أو الط������ر¥ القدÁة ذات  مبوج������ب امل�صالك ا

العر± التقليدي املحلي القدË والتي توثقت 

وىل  وتاأكدت يف املنطقة منذ اإن�صاA القرى الأ

يف العهد النطويف والغ�صو› ن�صبًة اإىل التالل 

أو �صورية  الغ�صولية يف جنوب ب������الد ال�صام )ا

أو ما  يم العم������راين، ا الكÈى( وبداي������ة التن

عرفت با�صم الثورة الõراعية وثورة الرموز.

أمثل������ة عديدة  د م������ع ذلك ا أنن������ا   اإل ا

مة  يمية اأو من أبنية �صعاFرية تن لتاأ�صي�صات ا

مة اأو مÈجمة على  عمرانياً ثم اأ�صبحت من

النمط الهللين�صتي وبنف�ض ‰وذجها ال�صابق 

�صكال الهند�صية  املتبع يف بن������اA املعبد ذي الأ

ي������ة للمعابد  وال������ذي يوؤكد ا÷������ذور التاري

ال�صورية والتي اأثرت يف النماذج الهللين�صتية 

أي�صاً التواف������ق يف الت�صميات  والذي يوؤك������د ا

Zريقية والالتينية  العربي������ة مع الكلم������ات الإ

الت������ي وXفت يف هذ√ املب������اين اأو Zريها من 

  )Tytr،théatron( :خرى مث������ل املباين الأ
 bslqu( أو   ا  ،ìم�������رص )م������درج/  تيات������رون 
 qlstr، ( بازيليك )مق������ر العدالةbasiliké
أو توؤكد  claustrum( كلو�صÎوم: والتي ت�صري ا
بنية ⁄ يكن لها وجوداً  Xاهرياً اإىل ‰������اذج لأ

م�صبق������اً يف الهند�صة املعمارية التقليدية قبل 

العهد الهللين�صت������ي وقبل التمازج احل�صاري 

تلفة بني العا⁄  الوا�صع وتو�صيع العالقات امل

Zريق������ي ومن ثم الروم������اين وبالد ال�صام،  الإ

أنه������ا ⁄ تنقطع قط ومنذ  والتي م������ن املوؤكد ا

الع�ص������ور القدÁ������ة بني هذ√ الع������وا⁄ التي ⁄ 

أو ب�رصياً،  أو �صيا�صياً ا تنف�صل مطلقاً جغرافياً ا

وجاAت بيوت العبادة لتوؤكد التوافق بني عدد 

كبري م������ن الطباFع للمعبد ال�ص������وري وتاأثري√ 

Zريق������ي وم������ن ث������م يف املعابد  يف املعب������د الإ

الهللين�صتية/ الرومانية.

 Ëد اأن املعب������د ال�ص������وري القد������ كما 

������م عنا�رص√ التي وج������دت كان لها  ويف مع

أ�صيا  ما Áاثلها يف م�رص و�صم������ال اأفريقيا وا

ال�صغرى; مبعن������ى املنطقة التي يطلق عليها 

و�صط. وهذا برهان  اليوم منطق������ة ال�رص¥ الأ
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قاطع على اأن ال�صعب العربي وخا�صًة ال�صعب 

ال�صوري ⁄ ينقطع قط ع������ن العا⁄ اÿارجي 

مطلقاً وعÈ كامل مراحل التاري  و⁄ ي�صعر 

مطلق������اً بالنقطاع ع������ن الفل�صف������ة والفنون 

خرى وخا�صًة  واملعتقدات لدى ال�صع������وب الأ

مر  Zريقية والرومانية، وهذا الأ ال�صعوب الإ

�صاع������د√ وبكل ب�صاط������ة عل������ى �صياZة هذ√ 

املفاهيم ب������روì ع�رصية ومريحة �صواA كانت 

بالن�صبة اإىل ذو¥ الطبق������ات املثقفة والغنية 

أو الطبقات الرعوية  واملتمدنة من ال�صع������ب ا

و�صبه الرعوية واملتنقلة بني البالد.      

حوال وعÈ هذ√ امل�صرية  وعلى جمي������ع الأ

د  ي������ة الطويلة من تاري������ �صورية  التاري

حورت �صمن ثالثة  بنية العقاFدي������ة  اأن الأ

تي: Bمفاهيم على ال�صكل ال

نية اأو مبعنى اBخر  ة ال ��� العÑا 1- اأما

أماك������ن العب������ادة التي ⁄ تكن له������ا مدلولت  ا

ت�صري اإىل الديانات ال�صماوية كما هو العر± 

م النا�������ض، وبالطبع فهذا  ال������دارج لدى مع

ن يفرد له بحث خا�ض على  مر يحت������اج لأ الأ

لo مكان عبادة يف العا⁄ من  أن������ه ⁄ ي اعتبار ا

ماكن يف  ثلت هذ√ الأ مفاهيم لهوتية. وقد 

لهة  Bبنية التي حوت عبادات ال العديد من الأ

أتارقاتي زيو�صتيو�ض  العربية:  اأفروديت. ا

اأدوني�������ض قادي بل ملك بل اأقلي بول 

ح������دد الالت العõى ذي ال�رصى قو�ض 

Bلهة اإ�صافية  . اإ�صاف������ة اإىل ا ع�صÎوت...اإل������

كانت ممثل������ة وم�صهورًة هن������ا وهنا والتي 

كان������ت تقد�صها القباFل والع�صاFر العربية يف 

املنطقة لتقربها اإىل ا زلفى. 

أ�������ض ه������ذ√ القباF������ل العربي������ة  وعل������ى را

الكلداني������ون  الكنعاني������ون  �صوري������ون  Bال

نبا•  راميون الأ Bالبابليون الفينيقيون ال

التدمرية  القباFل  ال�صفاFيون  يتوريون  الإ

وZريها الكث������ري الكثري. ي�صا± لذلك معابد 

ال�صع������وب الدخيلة عل������ى املنطقة من �رصقية 

وZربية، وخا�صة ال�صعوب الفار�صية واحلثية 

�صيوي������ة والغربية التي اأقامت يف املنطقة  Bوال

من������ذ العه������د الهللين�صتي وحت������ى الفتوحات 

�صالمي������ة، وكان الع�صاكر ي�صكلون  العربية الإ

م منها والذين كانوا يتبعون اإىل  ع
الق�صم الأ

مÈاطورية التي قدمت من flتلف  جيو�ض الإ

لهة  Bلهتها م������ع الB أنح������اA العا⁄ واندجم������ت ا ا

العربي������ة ال�صورية وت�صاه������رت معها لت�صكل 

Bلهة fiلية اأخذت ال�صفة العاملية.  ا

ان���ا  الد اإىل   ���Ñ ة  Ñ���ا  ��� اأما  -

ت ممار�صتها يف املنطقة،  ���ة والتي  او ال�ض

نبي������اA والر�صل قد خلقوا  علم������اً اأن جميع الأ

يف املنطقة وترعرعوا وعا�صوا فيها، كما بنو 

العديد من بيوت العبادة ولذلك �صميت بالد 

.  وب�رصى ومدينة 
)5(
Aنبي������ا أر�������ض الأ ال�صام ا

خري الذي ب������ار الر�صول  دم�صق امل������كان الأ
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خرية اإىل بالد ال�ص������ام بعد اأن 
يف رحلت������ه الأ

بo�رص بالنبوة يف مدينة ب�رصى من قبل راهبها 

حوال  . وعلى جميع الأ
)6(
الن�صطوري بح������ريا

أماك������ن العب������ادة للديان������ات ال�صماوية  ف������اإن ا

انح�رصت ح�صب الع������ر± العام على ال�صكل 

التا›:

 بيوت العبادة للديانة اليهودية، و⁄ يتم 

ن. Bأو العثور على اأي منها حتى ال التعر± ا

ثلت   بيوت العبادة للديانة الن�رصانية، و

ديرة والكاتدراFيات. أبنية الكناF�ض والأ يف ا

�صالمية،   بي������وت العب������ادة للديان������ة الإ

أبنية امل�صاجد وا÷وامع واملدار�ض  ثلت يف ا و

وZريها.   و�ص������و± يقت�رص حديثنا هنا على 

بيوت العبادة الوثنية علنا اأن نكمل احلديث 

خ������رى يف اأبحا  أماك������ن العب������ادة الأ ع������ن ا

لحقة.

وتنق�صم بيوت العبادة مبفهومها الهند�صي 

والوXيف������ي وح�ص������ب التعبري املت������داول عند 

ال�صعوب القدÁة ال�رصقية والغربية وحتى يف 

الع������ر± املتداول عند ال�صعوب التي اعتنقت 

الديان������ات ال�صماوية اإىل ع������دة اأق�صام اأهمها 

ثالث������ة اأق�صام رFي�صة، وكم������ا هو احلال عند 

امل�صلمني واملتمثلة بامل�صéد ا÷امع وامل�صéد 

وامل�صل������ى، وعن������د الن�ص������ارى بالكاتدراFية 

والكني�صة والدير.

اأما اأماكن العب������ادة يف الديانات الوثنية 

والتي بنيت يف بالد ال�صام والتي مت توثيقها 

م������ن خ������الل الك�ص������ف والتوثي������ق الهند�صي 

والن�صو�������ض الكتابي������ة الت������ي ترجم������ت من 

واإىل flتلف اللغ������ات القدÁة، وجميع هذ√ 

الن�صو�ض توؤكد عل������ى اأن جميع هذ√ املعابد 

لهة املعبودة، وقد  Bال Aصي������دت للعبادة واإي������وا�

ج������اAت يف ت�صميماتها وتطوراتها الهند�صية 

والوXيفية على ال�صكل التا›:

: وهو مكان  sanctaire  Ñ عÑ���د ال 1- ا

العبادة باملفهوم الوا�صع والعري�ض، اأو مبعنى 

اBخر فهو حيõ العبادة املقد�ض بéميع عنا�رص√ 

ثا  أبنيته الثابت������ة واملتنقلة، اإ�صافة اإىل الأ وا

وال�رصورية  امل�صتعملة  متعة  والأ واملفرو�صات 

للعبادة، وي�صمل املعبد داخل ال�صور اÿارجي 

له������ة والهيكل وبي������ت ال�صالة، كما  Bل الõمن

أبنية  ي�صم������ل هذا املعب������د الكبري جمموع������ة ا

متكاملة ومت�صعة بحيث تكون حدودها رحبة 

تل������ف من الناحية  أنها ت وZ������ري fiددة. اإل ا

ا÷مالية ع������ن املعابد ال�صغرية، ولهذا تكون 

أك �صهولة وخا�صًة يف ال�صتطالة. ا

حوال يكون املبنى عبارة عن  ويف جميع الأ

حيõ مكاين مغلق خارجي������اً بو�صاطة جدران 

أبراج  مõودة مبداخل مت�صعة ومõينة بنوافذ وا

حت�صينية، ومن الداخل حتيط بحيõ مكاين 

روقة املعمدة من جميع  مك�صو± وfiا• بالأ

أبنية متعددة  ا÷ه������ات. ويف الو�صط توج������د ا
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أ�صها بيت ال�صالة واأماكن  الوXاFف، وعلى را

ل������ه واأماكن العبادة  التقدي�������ض ومق�صورة الإ

ا÷ماعية.

ميعي  كم������ا يوجد بÄر ميا√ ج������ويف اأو 

حوا�ض املاFي������ة لالZت�صال  والعديد م������ن الأ

أبنية امل������اBدب والولFم  والطه������ارة، وكذل������ك ا

وا÷ل�ص������ات واأماكن حفß الن������ذر والهدايا 

������ازن واملكتبات وعنا�رص  واملéوه������رات وامل

Zرا�ض. متعددة وflتلفة الأ

مثلة على ذل������ك كثرية منها معبد بل  والأ

يف تدمر ومعبد حدد/جوبيتري)7( يف دم�صق 

ومعب������د الالت/ بعل �صام������ني )اإله ال�صم�ض( 

يف �صي������ع ومعبد جوبيت������ري/ زيو�ض يف مدينة 

بعلبك ومعبد الالت والعõى وذي ال�رصى يف 

لهة يف القد�ض ومعبد  Bب�رصى ومعبد كبري ال

زيو�ض يف ح�صن �صليمان، ناهيك عن معابد 

املدن القدÁة مثل اأوZاريت اإيبال ماري 

. عمريت... اإل

: وهو منõل  temple عÑ���د ال�ضغ���  - ا

أو املكان الذي يحوي من حيث املفهوم  لهة، ا Bال

امًة  ك ف ك قد�صي������ة والأ الع������ام البناA الأ

ك جمالً يف بن������اA املعبد العام  وهيب������ًة والأ

ك حتديداً يف الوXيفة  أن������ه الأ الكبري. كما ا

������ًة وب�صكل داF������م على بناFه  ك������ fiاف والأ

ك انت�صاراً  و�صيانته. كما ي�صم������ل املعابد الأ

والت������ي بنيت يف املدن ال�صغ������رية واملتو�صطة 

)8(
ريا±. والقرى والأ

يم������ي والهند�صي  كم������ا اأن بناAه������ا التن

تلف هن������ا عما هو عليه احلال يف املعابد  ي

مثلة على ذل������ك والتي مازالت  الك������Èى، والأ

أو  أو اأجõاA من البناA ا ������ة على بنيانها ا fiاف

أرتيمي�ض  دلFل ت�صري اإىل ذلك كثرية منها معبد ا

يف مدينة جر�ض ومعبد ق�رص البنت يف مدينة 

�صود يف وادي ال�صري جنوب  البÎاA ومعبد الأ

مدين������ة عم������ان ومعد نبو وال������الت يف تدمر 

ومعاب������د �صحر و�صور وال�صنم������ني وامل�صنف 

وعتيل و�صليم وجمي������ع املعابد التي بنيت يف 

جنوب �صورية ومنها مدن الديكابول�ض وكذلك 

. معابد مدينة دورا اأوروبو�ض واأفاميا... اإل

عÑ���د  ا ل���   الإ رة  �ض��� م اأو  ل  ي��� ال  -

بيت  وهو   : chapple- autel- cella ���Ñ ال

ك اإثارًة يف املعبد الكبري 
أو املكان الأ ال�صالة ا

جنحة يف  والذي حتول لحقاً لي�صب بناA الأ

مر  �ض الأ أو اأحياناً ي الكناF�ض امل�صيحي������ة، ا

�صدر بناA املعبد اأو احلéرات ا÷انبية. 

: ويتب������ع  théâtrôn ���ة  در ���ة ا - الد

هذا الق�صم اأحيان������اً املعبد الكبري اأو مقدمة 

املعبد ال�صغري، كما مت اتباع ذلك يف املعابد 

لف الرابع والثالث  ال�صورية القدÁة منذ الأ

والث������اين ¥.م مثل املعب������د احلوري يف مدينة 

أو ما  أو ت������ل موزان احلا›، ا اأوركي�ض قدÁاً ا

�صد، وكذلك معبد  يعر± حالياً با�صم معبد الأ

بعل �صامني يف �صيع ومعبد جوبيتري يف مدينة 
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بعلبك اأو معبد �صحر يف منطقة اللéاة. ويطلق 

أو  أي�صاً ا�صم ال�صاحة امل�صتطيلة ا على املوقع ا

الرباعية والت������ي تتقدمها املدرجات، وتكون 

ذات وXيف������ة مõدوجة يف بع�������ض احلالت، 

فهي تقوم مبهام متع������ددة كمهمة درج يقود 

مر  اإىل �صال������ة املعب������د املرتفعة كما ه������و الأ

بالن�صبة اإىل بناA ال�صيال يف معبد بل بتدمر، 

تلفة كما  وكذلك للربط ب������ني امل�صتويات امل

مر يف معبد بعل �صامني يف �صيع، كما  ه������و الأ

ماك������ن ÷لو�ض امل�صاهدين  �ص�ض هذ√ الأ ت

واملدعوين مل�صاه������دة الطقو�ض الدينية التي 

ري يف �صاحة املعبد.

وكدلي������ل على اأهمية ه������ذا الق�صم ودور√ 

أ�ص������ارت ل������ه الكتابات التي  الوXيف������ي فقد ا

وج������دت يف معب������د بعل �صام������ني يف �صيع من 

خالل ن�������ض كتابي مõدوج اللغ������ة; يف اللغة 

Zريقية  وتعود  العربي������ة النبطية واللغ������ة الإ

ول ¥.م، اأي  ول من الق������رن الأ اإىل الرب������ع الأ

يف الف������Îة الت������ي كان موقع �صي������ع يتبع اإىل 

العا�صم������ة النبطية ب�رصى، وي�صري الن�ض اإىل 

تلفة ومنها كلمة  ت�صل�ص������ل اأق�صام املعب������د امل

أنها  تياترون والتي ذك������رت يف النبطية على ا

أو ال�صاحة  أو امل������كان الف�صي ا تعن������ي املدرج، ا

التي تتق������دم املعبد ويéل�ض املتعبدون حولها 

مل�صاه������دة وقاF������ع الحتف������الت ال�صعاFري������ة 

والعقاFدية.

وكما ذكرن������ا فلم تكن ه������ذ√ احلال هي 

الفريدة واإ‰������ا تك������ررت يف منطقة حوران 

واللé������اة يف معبد �صحر ومعب������د �صور ومن 

Zريقي/الروماين وبنف�ض  ثم نفذ يف العا⁄ الإ

ال�صتقا¥ والتعبري اللغوي والوXيفي وكذلك 

يف امل������دن ال�صورية النبطية وZ������ري النبطية 

وبكام������ل مناطقه������ا ليكون مكان������اً fl�ص�صاً 

للم�صاهدين من املوؤمن������ني واحلéاج ورجال 

الدين والكهنة واملدعوين مل�صاهدة الطقو�ض 

ري يف ال�صاح������ة الو�صطى  الديني������ة التي 

أو املقد�ض اأو يف مقدمة  وبالقرب من املذب ا

املعبد.

وكنتيé������ة لتطور ه������ذا املنه فقد بنيت 

الكثري من امل�صارì ليكون لها دورها الوXيفي 

خر  Bدوج; اأحدهما مل�صاهدة العرو�ض والõامل

للم�صاركة يف الطقو�ض الدينية، ولهذا ال�صبب 

�ص�ض املعابد يف امل�رصì اإما على  فكان������ت ت

�صكل ثابت ويف الق�صم العلوي من امل�رصì كما 

أو تركيب هيكل  هو احلال يف م�رصì عمان، ا

ورك�صÎا مع وجود  مقد�������ض و�صط �صاح������ة الأ

أثناA القدا�صات  لهة ا Bاثيل ال أو  له ا ثال الإ

الدينية، ثم يرف������ع الهيكل بعد النتهاA منها 

والنتقال اإىل عرو�ض اأخرى.

Zريقي  كما انتقل هذا التقليد اإىل العا⁄ الإ

 
)9(
بدAاً من املعبد ال�صوري يف جõيرة ديلو�ض

ثم اإىل �صمال اأفريقيا ونفذ على �صبيل املثال 
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يف م�رصì بال رجي������ا يف تون�ض، وعلى جميع 

مثلة على ذلك كثرية يف جميع  ح������وال فالأ الأ

  
)10(
بي�ض املتو�صط.  مناطق حو�ض البحر الأ

وه������ذا بالطب������ع يقودن������ا اإىل ا÷������ذور 

ية للمعبد ال�ص������وري وال�صلة الوثيقة  التاري

واملندجم������ة بني املعبد وامل�������رصì وكما ذكرنا 

‰وذج������اً عل������ى ذلك معب������د اأوركي�������ض، كما 

يقودنا اإىل عدم ن�صي������ان ال�صلة والتي كانت 

 ìصول ترتب������ط مع قد�صي������ة امل�رص� من������ذ الأ

املرتبطة مع قد�صية املعبد والتي انتقلت اإىل 

Zريقي مع  Zريقي لÎبط امل�رصì الإ العا⁄ الإ

)11(
القد�صية والعتقاد الديني.

أو املفه������وم الهند�صي  كم������ا اأن ال�صيغ������ة ا

لÁك������ن اأن تنف�صل عن امل�ص������ارì ال�صغرية 

Zريقية  أو بنيت يف املعابد الإ والت������ي وجدت ا

 Asclépion du مثل ا�صكليبيون يف بريقام

/ìول يف �صيغ������ة مفهوم امل�رص ،Pergame

املعبد والذي تطور يف اإيطاليا الهللين�صتية.

 : Autels de culte ة  العÑ���ا مذاب���   -

�صاحي  ماك������ن التي تقدم فيه������ا الأ وهي الأ

من خرف������ان وعéول وث������ريان وجمال والتي 

أماك������ن بعيدة اأو  ي�صطحبه������ا القادمون من ا

أو يوم  قريبة ويتم ذبحه������ا يف منا�صبة احل ا

لهة. Bدب الBوتناول ما Èك العبادة الأ

والن���ذر  ���ا  دا ال ���د   ��� اأما  -

: ... اإل £يا والأ

ت�ص������ة بالنذر  أو املذاب������ النذري������ة وامل ا

)Autels votifs(: وهذ√ املذاب تكون يف 
ك تواجداً يف املعابد الكÈى مثل  احلقيقة الأ

معب������د بل يف تدمر وكذل������ك املعابد املتنوعة 

يف جن������وب �صوري������ة. وب�صبب الغن������ى الكبري 

ية التي كان������ت تقدم اإىل  والتقدم������ات ال�ص

لهة واملكونة من  Bاً وتقرباً من الÁاملعابد تكر

اثي������ل نحتية اأو معدنية اأو من مواد اأخرى 

flتلفة وكذل������ك املéوه������رات وامل�صنوعات 

وامل�صكوكات الثمين������ة لذلك كانت حتتاج كل 

م������ور اإىل اأماكن مبنية ب�صكل fi�صن 
هذ√ الأ

وجمي������ل ولFق بها، وكذلك اأماكن عر�ض يف 

داخله������ا لعر�ض التماثي������ل الثمينة والفاخرة 

وتك������ون داFماً يف ماأمن خوف������اً من ال�رصقات 

أو التعديات. ا

ماكن من  اهر ه������ذ√ الأ وق������د تنوعت م

مكان اإىل اBخر ومن ف������Îة زمنية اإىل اأخرى، 

أنها كانت  وكذلك من معبد اإىل معبد اBخر، اإل ا

تلتõم بالتقليد ال�صعاFري والعقاFدي  جميعاً 

اهر جميلة  والعريف املتبع يف العبادات ومب

م������ة وذات تنفيذ فاخر وممتاز يعÈ عن  وف

مة والذو¥ الفني الرفيع با�صتعمال اأرقى  الع

�صاليب النحتية واأماكن واأدوات العر�ض. الأ

فنéده������ا تنفذ على �ص������كل قبة منحوتة 
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 Ëص�ص������ة اإىل تقد�fl ب�ص������كل منمنم لتكون

 Aور والعطورات لتعط������ري اأجوا������ أن������واع الب ا

أم������ا داخل  أثن������اA طقو�������ض العبادة، ا املعب������د ا

املعاب������د يف جنوب �صورية وخا�صًة يف حوران 

فكان������ت تنفذ يف املذب بدلً من القبة. وكان 

املذب بحد ذات������ه يهياأ على �صكل تتدىل منه 

أو امل�صكايات، وكانت  يات وال�صمعدانات ا ال

تعر�������ض هذ√ الو�صاFل يف اأماكن تعر± با�صم 

له������ة  التي�صي������ون Tychéion ن�صب������ًة اإىل الإ
تي�صة كما هو احلال يف معبد ال�صنمني حيث 

Xهرت حامالت ال�صمعدانات وامل�صاكي فو¥ 

أ�صها  أو التماثيل التي حتمل فو¥ را القنا�صل ا

ن������ارة والتي عرفت يف مدينة ب�رصى با�صم  الإ

 statuam أو دادو�صو�������ض  dadoûchos ا
اثيل  luciferam �صتاتوام لو�صيفورام اأي 
مر يف معبد مدينة  �صاAة كما هو الأ حاملة الإ

بعلبك.            

تت������م  فكان������ت  املنه������  ه������ذا  و�صم������ن 

يات  أي�ص������اً حيث تتدىل ال نارة ا أ�صالي������ب الإ ا

وال�صمعدان������ات املنحوت������ة يف القب������اب اأو يف 

ال������Èوزات النحتية يف ا÷������دران، وبالطبع 

نارة عبارة عن  دوات امل�صتعملة لالإ
فكانت الأ

أو م�صك������وات جميلة وفاخرة اأو على  قناديل ا

�صكل عمود معدين، ويف اأعال√ م�صباì فاخر 

أ�ص������ه ال�صعلة لتنري  ث������ال وتنطل������ق من را أو  ا

املكان وهكذا. 

عم������ال كنوع من  وق������د ا�صتعملت هذ√ الأ

النذر تنفذ عل������ى ح�صاب رجل fi�صن �صمن 

 Aأبنية �صغرية نحت������ت ونفذت على �صكل نتو ا

أو ب������روز اأو على �ص������كل جمموعة من املذاب  ا

أو الك������وات واملحاريب كم������ا ن�صاهد ذلك يف  ا

ب�رصى وب�صكل وا�ص يف املباين التي اأحلقت 

بني������ة الكن�صي������ة ومت ا�صتعمالها لتكون  يف الأ

على �صكل معمدانيات للتعميد. 

واأحياناً يكون هن������ا مبالغة يف التنفيذ 

اثيل  ماك������ن نف�صها  بحي������ث تعر�������ض يف الأ

�صيات اأخرى  أو �ص Bلهة ا أ�صكال ا ب�رصية تاأخذ ا

له������ة وتو�صع يف هذ√  Bاثي������ل ال ه������ر بني  ت

املواقع بعد اأن تكون قد نفذت باأ�صكال تليق 

بها داخ������ل كوة اأو فو¥ ركي������õة عمود تعتليه 

ميلي  واجه������ة كال�صيكية ترتفع فو¥ قو�ض 

Zني باملنحوتات التقليدية.

مر لحق������اً يف بع�ض املعابد  ثم تطور الأ

التي مازالت باقية يف حوران حيث خ�ص�صت 

م������ور مباين خا�صة على �صكل معابد  لهذ√ الأ

 Aم�صغ������رة نفذت على �صكل مذاب تتقدم بنا

املعبد اأحيان������اً وهنا تعر�ض ‰اذج flتلفة 

أو الكاملة وبعرو�ض  من التماثيل الن�صفي������ة ا

فاFقة الروعة وا÷مال خا�صًة عندما تعر�ض 

اثيل الõوجني  أو  اثيل ازدواجية القربان ا

املقدمني لهذا العمل.
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�صاليب وتكاثرت  و�صيÄاً ف�صيÄاً تنوعت الأ

أبنية نذرية  ومنه������ا على �صبيل املثال تنفي������ذ ا

تعلوها قب������اب ذات ‰وذج fiل������ي باأ�صاليب 

عربية ث������م انت�رص يف الع������ا⁄ لي�صب ‰وذجاً 

عربي������اً عاملياً، واأحياناً كانت تنفذ على �صكل 

أو النحا�ض  بناA �صغري م�صف باملعادن الثمينة ا

 Aحم������ر. وكان������ت الغاي������ة من ذل������ك اإيوا
الأ

املعبودات وعر�صها يف اأماكن ت�صبه العرو�ض 

امللكية والتي تõاي������دت وتكاثرت لتاأخذ ا�صم 

.) أو بيوت ا البيتيل )ا

بينم������ا يف منطق������ة ا÷õي������رة ال�صوري������ة 

وخا�صًة يف مدينة دورا اأوروب�ض )ال�صاحلية( 

فقد نفذت فو¥ املنحوتات والنتوAات النحتية 

أنواع من النذر على �صكل الرايات اأو  البارزة ا

أو التقدمات  أو النذرية، ا البيار¥ ال�صعاFرية ا

لهة نف�صها  Bاثيل لال أو  لهة ا Bاملكر�ص������ة اإىل ال

 õله هرم ثال الإ أو كامل مثل  ب�صكل ن�صفي ا

أو  لهة واإله التéارة واملكر والدهاA، ا
Bر�صول ال

�صود والطيور ا÷ارحة  أ�صكال flتلفة من الأ ا

أو زيو�ض  مثل الن�صور التي ترمõ اإىل بعل �صامني ا

م املعابد  والتي يت������م العثور عليه������ا يف مع

ال�صوري������ة وخا�صًة يف منطق������ة حوران حيث 

بواب الرFي�صة  ة فو¥ �صواكف الأ تتواجد بك

مثلة على ذلك معبد بعل  يف املعابد، ومن الأ

�صامني يف تدمر ومعبد زيو�ض بيتوقي�صو يف 

ح�صن �صليمان ومعبد بعل �صامني يف قيدي�ض 

   
 )12(
على يف فل�صطني. يف ا÷ليل الأ

: ل ض الإ ر ل اأو  س الإ ا العر - م

أو  كÈ ا ل������ه الأ �ص�������ض هذا امل������كان لالإ ي

لهة  Bأو لعدد من ال ل������ه املكر�ض له املعب������د ا الإ

املكر�ض لهم مكان العبادة واملعبد الكبري كما 

نبا•  لهة الأ Bي�ض لFهو احلال يف املعب������د الر

الرFي�صة الالت والعõى وذي ال�رصى يف معبد 

مدين������ة ب�رصى الكب������ري واملرك������õي، واأحياناً 

�ص�ض يف داخل احليõ املقد�ض معبد خا�ض  ي

لكل اإله. 

وكان يo�صه������ر امل������كان وت������ذاع اأخبار√ من 

خ������الل الكتاب������ات والنقو�ض الت������ي تكتب يف 

العديد من املدن اأو يف معابدها اأو يف اأماكن 

م�صهورة يرتاده������ا جميع النا�ض، ففي مدينة 

البÎاA كت������ب على �صف مدخ������ل املدينة يف 

حد  م�صيق ال�صيق فو¥ مكان عبادة مكر�ض لأ

لهة الن�������ض التا›: كر�ض هذا املكان  Bهذ√ ال

اإىل اإله �صيدنا رFبال الثاين املقيم يف ب�رصى. 

نبا• يف  م مدن الأ وتك������ررت الكتابة يف مع

مداFن �صال������ واحلéر وZريه������ا من املدن 

الكثرية.

ثرية عن كثري من  بحا الأ كما ك�صفت الأ

الكتابات التي تتمحور ح������ول هذا املو�صوع 

وخا�صة يف العه������د الهللين�صتي عندما ت�صري 

لقاب التي  لهة زيو�ض واملداF والأ Bاإىل كبري ال
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�صه ومنها على �صبيل املثال زيو�ض بومو�ض   ت

 zeus  أو زيو�ض مادبا�صو�ض zeus Bômos ا
madbachos، واأحيان������اً ي�ص������ار اإىل املكان 
لهي  بحد ذاته ال������ذي يتمركõ فيه العر�ض الإ

ويو�صع هيكل ي�صري ويدل على ذلك بامل�صابهة 

هر على  أو التناXر م������ع اإله اBخر ولكن ل ي ا

أو  �صكله احلقيقي ولكن م������ن خالل املفهوم ا

م������ن خالل بن������اA ديني يكون ه������و بحد ذاته 

أو املوؤله.  املكان املقد�ض ا

أو املق������ام اÿا�ض الذي  وه������ذا التمثال ا

أو املنطق������ة الت������ي  مت تداول������ه يف �صوري������ة ا

تاأقلمت مع العبادات املعروفة با�صم بيتيليك 

; اأي الن�صب  bétyliques بيتيل/ بيت ا
أو املكان املقد�������ض فقد عممت ممار�صته يف  ا

B�صيا ال�صغ������رى وبالد  كام������ل بالد ال�ص������ام وا

النهري������ن وم�رص قب������ل اأن ينتق������ل اإىل العا⁄ 

الغرب������ي، وكان يتمثل يف تلك املناطق اأحياناً 

أو تيéان  له������ة ا Bعلى �ص������كل مقر اأو عر�ض ال

لهة يف كامل املنطقة املعروفة حالياً با�صم  Bال

و�صط. منطقة ال�رص¥ الأ

: ل ب وال ا - Uضال ا

وكان من �صمن الفعاليات التي تقام داخل 

لهة،  Bأو ال له ا املعبد ا÷لو�ض على مواF������د الإ

مر داFم������اً يف الطبيعة  وبالطب������ع فلم يتم الأ

ويف اله������واA الطلق واإ‰������ا اقت�صت ال�رصورة 

اللé������وA اإىل اأماكن توؤويهم م������ن �رص العوامل 

مطار، اأو من حرارة ال�صم�ض،  ا÷وية من الأ

ولذلك فكانت اأوىل هذ√ املقرات ا÷لو�ض يف 

روقة  أو الأ روقة املحيطة يف �صحن املعبد ا الأ

املحيطة يف �صالة احلرم.

بنية  ع������داد وتع������دد الأ وم������ع تõاي������د الأ

�صي�������ض �صالت  امللحق������ة يف املعب������د مت ت

 Aدب والحتف������الت، اإل اأن هند�صة بناBللم������ا

تلف ع������ن بقية  ه������ذ√ ال�ص������الت كان������ت ت

بنية، كما اأن تاأثيثها كان له طباFع خا�صة،  الأ

ولكن على العموم فكان������ت flططاتها تتبع 

طط التقليدي عل������ى �صكل �صالة طويلة  امل

تاأخذ ال�صكل امل�صتطيل وحتيط بها ا÷دران 

من جميع ا÷ه������ات، وتõينها النوافذ، اإل اأن 

املداخل فكانت تقت�رص على مدخل واحد.

واأحيان������اً تكون هذ√ ال�ص������الت طابقية 

ولذل������ك كان يطلق عليها ت�صمية تريكلينيوم، 

�������رصة، وكانت  اأي Z������ر± الطع������ام ثالثية الأ

هذ√ ال�ص������الت تتكاثر يف عددها وتتوزع يف 

أ�صكال املواجهة بالتوازي  أو تاأخذ ا مواقعها، ا

واأحيان������اً تتوزع يف داخ������ل ال�صاحة الداخلية 

للمعب������د، اأما املنه������ املعم������اري املطبق يف 

������ام املطبق نف�صه على  البن������اA فهو يتبع الن

بنية من جدران تبنى ب�صكل م�صتقيم  بقية الأ

أو القناطر يف  قوا�ض ا و�صاقو› م������ع تنفيذ الأ

. �صط الداخل حلمل الأ
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خ������ذ باحل�صب������ان عملية  ولك������ن م������ع الأ

أو البداFل  ال�صريورة الõمنية وتوفر احلéر ا

مثل ا�صتعمال القب������اب املبنية من اللÍ )اأي 

أو التÍ( والتي تاأخذ  لو• بالق�ض ا الطني امل

ام القباب التي كان يطلق عليها  يف منهéها ن

ت�صمي������ة كامريا والذي ما زال م�صتعماًل حتى 

الي������وم يف مناطق ا÷õي������رة وحلب وZريها، 

أو ا�صتعمال بي������وت ال�صعر يف حال ال�رصورة  ا

أماك������ن كافية داخل ال�صالت،  وعدم وجود ا

وق������د متs العثور على ن�������ض كتابي من موقع 

الطيب������ة بالقرب من مدين������ة تدمر يذكر اأن 

أو الكامريا( مت  اإح������دى هذ√ القباب )الكلينة ا

تكري�صها اإىل زيو�ض ميé�صتو�ض كروريو�ض.

أي�صاً  د اأن طبيع������ة املواقع تتنوع ا كما 

أرا�صي ب������الد ال�صام، فف������ي البÎاA يف  ع������È ا

مر فكانت تهي������ يف الهواA الطلق  بداي������ة الأ

ر�صيات بال�ص������كل املطلوب، وكان  وتنحت الأ

يطلق عليه������ا ت�صمية ب������كل اأو رمبا حتريف 

لكلمة اأكل كما ج������اAت يف النقو�ض الكتابية، 

ويف البادي������ة ال�صوري������ة اأطل������ق عليها ت�صمية 

. الكلينة وملحقاتها من املطاب

ططات  م������ر وتنوع������ت امل ث������م تطور الأ

أي�صاً  لتاأخ������ذ ال�صكل التناX������ري يف داخلها ا

مما جعل منها �صالت متطاولة مع جمال�ض، 

ماكن يف  وقد مت الك�صف عن كثري من هذ√ الأ

البادية ال�صورية وخا�صًة يف املحيط التدمري 

يف ا÷هة ال�صمالية الغربية ويف مواقع خربة 

رم�ص������ان م������رزو¥ خربة لكث������ري خربة 

ال�صاين، واأ�صبحت متماثل������ة كلياً مع ‰وذج 

Mithreum الذي انت�������رص لحقاً يف العا⁄ 
الروماين.

ومب������ا اأن ه������ذ√ ال�ص������الت اأ�صبحت لها 

دامها ك�صالت  وXيف������ة اأخرى وه������ي ا�صت

لالحتف������الت لذلك اأخ������ذت تبنى على �صكل 

حéرات عري�صة ومفتوحة و�صالت جمال�ض 

ططات  أو باح������ات معمدة وZريه������ا من امل ا

������ام الطابقي كما �صوهد  املتباينة وذات الن

ذلك يف معابد مدينة دورا اأوروبو�ض وخا�صًة 

لهة  Bيف معب������د اأدوني�������ض وكذل������ك معب������د ال

التدمري������ة يف املدينة نف�صه������ا والتي تاأكدت 

من خ������الل الن�صو�ض الكتابي������ة التي نق�صت 

�ص������ارات والعالمات  أو الإ يف الطاب������ق الثاين ا

والنقو�ض.

أ�ص������ارت الكتاب������ات اإىل اأن اإحدى  وق������د ا

لهة  Bه������ذ√ ال�ص������الت كر�ص������ت اإىل كب������ري ال

له������ة التدمرية يف دورا  Bزيو�ض يف معب������د ال

اأوروبو�������ض )ال�صاحلية(، ولهذا ال�صبب بنيت 

دراج ا÷ميلة واملنف������ذة على ‰ط اأدراج  الأ

املن������ازل ال�صورية وب�ص������كل من�صبط وح�صب 

أو الهند�صي لتكون مقرات  يم املعماري ا التن

مى  للعالقات الجتماعية اأو اÿدمات الع

للعالقات الجتماعية والدينية.
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كم������ا تاأكد ه������ذا التنفي������ذ يف معابد بل 

وبع������ل �صامني يف مدينة تدمر وكذلك املعابد 

النبطي������ة يف مدينة الب������ÎاA لدرجة اأن هذ√ 

ال�ص������الت نفذت يف الهواA الطلق على �صكل 

ر الطبيعي ومõودة  اأماكن منحوتة يف ال�ص

بكامل التéهيõات املطلوبة وخا�صًة تõويدها 

أو املé������اري  يف م������وارد املي������ا√ وامل�صي������الت ا

يف بامليا√ الغõيرة مع  لت�صهيل عمليات التن

 ßف������ران واأماكن حف احلé������رات امللحقة لالأ

واين وجرار امليا√ ال�صاحلة لل�رصب اإ�صافة 
الأ

مر لينفذ يف  يف، ثم انتقل الأ اإىل ميا√ التن

قورة )ال�صاح������ة العامة( يف مدينة  �صاح������ة الأ

 1 تدمر.

: ا �ض - ا

ماكن ال�رصورية  تعتÈ امل�صتودعات من الأ

أبنية ملحق������ة يف املعبد  الت������ي كانت ت�ص������كل ا

 Aأثنا ������دم ا �صي������اA الت������ي ت�صت ي������واA كل الأ لإ

موا�صم الحتفالت الدينية والولFم وZريها 

والت������ي تكون بحد ذاتها متنقلة، و�صواA كانت 

أو  م�صتهلك������ة مثل املواد الغذاFي������ة للوافدين ا

للحيوانات الت������ي يركبونها عند قدومهم من 

أو الوقود من ق�ض وحطب من  اأماكن بعيدة  ا

أو مواد  اأجل النار ال�رصورية لطهي الطعام، ا

خرى. يف الأ التن

كما ت������اأوي هذ√ امل�صتودعات الغالل على 

مدار ال�صن������ة اأحياناً مث������ل احلبوب وخا�صة 

القم������ وال�صع������ري واÿمر وامل������واد العطرية 

والõيوت وال�صمن والت������ي تعر± با�صم بيوت 

املون������ة، وجميع هذ√ امل������واد كانت ت�صنع من 

اأجله������ا اأدوات وو�صاF������ل جي������دة للحفß من 

أو الرطوبة  العوار�ض والقوار�ض واحل�رصات ا

دمة  والت�صو�ض وZريها، ومن الو�صاFل امل�صت

أو  اري������ة الكبرية للمواد ال�صاFلة ا ا÷رار الف

 Íأوالق�ض والت خõاFن من اÿ�صب املطل������ي ا

تعر± با�صم الكواير.

خ������رى وداFمة  �صي������اA الأ ث������م هن������ا الأ

õين  ������دام والتي تك������ون معر�صة للت ال�صت

وال�صتعم������ال يف اأي وق������ت مث������ل العوار�ض 

ل������واì اÿ�صبية وبي������وت ال�صعر والفر�ض  والأ

 Aصيا� واأواين الطب والطعام وال�رصاب، اأما الأ

الثمين������ة والنذري������ة وم������واد الõين������ة واملواد 

العطرية فكانت لها اأماكن خا�صة يف اأجنحة 

له اأو يف اأماكن �رصية. الهيكل ومق�صورة الإ

عابد:  ا  ا 1- ا

مور الهام������ة وال�رصورية جداً يف  م������ن الأ

دامه يف  راً ل�صت املعابد هو وجود امليا√ ن

افة والطه������ي وZريها، ولهذا  ال�������رصب والن

كان������ت امليا√ داFمة الوجود يف كل معبد، واإذا 

⁄ يتواف������ر م�ص������در امليا√ يف املوق������ع يتم جر 

أو  املي������ا√ اإليه من اأي م������كان �صواA كان قريباً ا

بعيداً وعلى مدار العام ومن م�صدر الينابيع 

ميع ميا√  أو الوديان املو�صمية اأو  الطبيعية ا
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 õه مطار يف خõان������ات تبنى اأو حتفر و الأ

ر�ض. يف جو± الأ

ثرية التي  وقد اأكدت جميع احلفريات الأ

اأجري������ت يف مواقع املعابد ع������ن وجود امليا√ 

أبار  يف هذ√ املواق������ع وب�صكل داFم على �صكل ا

أو اأحوا�ض مك�صوفة.  õيني������ة ا أو ت طبيعي������ة ا

د اأن جميع املعابد التي بنيت يف  ولذل������ك 

جنوب �صورية الكÈى كانت ت�صاد على حافة 

 Èاأحوا�������ض املي������ا√ والتي تع������ر± با�صم ال

والتي كانت تبنى له������ذا ال�صبب; فنéد مثاًل 

أو القرية الت������ي ي�صاد بها املعبد  يف املدين������ة ا

أو بر ماA للمدينة وبركة خا�صة  برك������ة ماA ا

للمعبد.

حوا�ض  وكانت تتم العناية يف بناA هذ√ الأ

ب�ص������كل جيد وت������õود باملنحوت������ات والنقو�ض 

ماكن  �صياA ا÷مالي������ة حيث كانت من الأ والأ

 Aمواقع ترفيه عن النف�ض وق�صا È������التي تعت

اأوقات النõهة. ومبا اأن امليا√ كانت �رصورية 

دامات من �رصب وطهارة  للعديد من ال�صت

وZريها لذلك كان������ت حت�صب م�صبقاً كميات 

ال�صتهال وعلى �صوFها تتم تهيÄة اõÿانات 

حوا�ض. والأ

ول������و اأخذنا عدد احلé������اج البال≠ عدد√ 

األف رج������ل ب�صكل متو�ص������ط للمعابد الكÈى 

أو املرتادي������ن اإىل املعب������د ب�ص������كل داF������م ملرة  ا

�صبوع وعلى مدار العام لبلغت  واح������دة يف الأ

امل������رات ب������ني 48 50 م������رة، وبالطبع فكان 

بل  ي�صحب هوؤلA ركوباتهم م������ن اÿيل والإ

وZريها، ومن جه������ة اأخرى فلو ح�صبنا كمية 

�ض له ولركوبتة يف كل  ال�صتهال ل������كل �ص

أو كل يوم خم�صني لÎاً من املاA مبا فيها  مرة ا

دمة لل�������رصب والطهارة وZريها  امليا√ امل�صت

فيكون لدينا خم�صني األف لÎ ماA ا�صتهال 

يف الي������وم، اأما يف ال�صن������ة فيكون النا على 

ال�صكل التا› 50000ل������Î ميا√× 50 يوماً 
2500000 ل������Î م������اA اأي مليون������ان ون�صف 

م������ن امليا√ يتوج توفريها ل������كل معبد كبري يف 

ال�صنة.  

���ر  الأ  ��� ما الأ اأو  ا  ض���ا ن الإ  -11

ة: ا

أو اأماكن  ماكن امللحق������ة مقرات ا ومن الأ

اإقام������ة الكهنة واÿ������دم والعاملني الداFمني 

 ìيف املعبد، وهذ√ امللحق������ات حتتاج اإىل �رص

ودرا�ص������ة مف�صلة ودقيقة خا�ص������ة مع عدم 

تواف������ر املعطيات الكافية حول هذا املو�صوع 

بنية  ������راً لت�صابكها مع العدد الكبري من الأ ن

امللحقة.    

كم������ا كانت حتت������وي بع�������ض املعابد على 

أو Zاب������ات مقد�ص������ة واأماكن تربية  حداF������ق ا

 Aلية، وقد جاõري املنZلية وõاحليوان������ات املن

ذكر ذل������ك يف بع�ض الكتاب������ات التي نق�صت 

لهة التدمرية  Bيف املعب������د الذي كر�������ض اإىل ال
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أو الكمرات  اأZليبول وملك بل فو¥ العوار�ض ا

حي������ث خ�ص�ض له������ذا املعبد Zاب������ة مكر�صة 

أ�صري اإىل ذلك فو¥  ومقد�ص������ة وخا�صة، كم������ا ا

أو الكم������رات يف معب������د بل ومن  العوار�������ض ا

أ�صéار ال�رصو املوج������ودة بالقرب من  خ������الل ا

لهة.  Bاملذاب وهياكل ال

ضي���ة  ���ة وال�ضيا �ضا ��� ال Xا ال   -1

عÑد: ية ل ا وال

⁄ يقت�رص دور املعبد على اإقامة الطقو�ض 

الديني������ة، واإ‰������ا تعددت الوXاF������ف لت�صمل 

مناحي احلياة العامة واÿا�صة كافة، ولهذا 

فكان يق������وم املعبد بالوXاF������ف القت�صادية 

وال�صيا�صي������ة والجتماعي������ة وZريه������ا. ومن 

د اأن بناA املعب������د وحéمه وهند�صته  هنا 

يمه املعماري وجماليت������ه كانت تتوافق  وتن

مع هذ√ املهام املتعددة.

ثرية يف  وهنا تكم������ن اأهمية املعاب������د الأ

�صوري������ة والت������ي مور�صت فيه������ا كل العبادات 

للديان������ات ال�رصقية والغربية، وهذا ما يدعو 

اإىل العتق������اد بوجود العدي������د منها يف هذ√ 

أنه������ا اأخذت ت�صع������ف وتفقد  املنطق������ة، اإل ا

دوره������ا لتتال�صى وتغيب عن الوجود وXيفياً 

مع Xهور الديانة امل�صيحي������ة ثم لتنتهي كلياً 

�صالمية. مع Xهور الديانة الإ

أي�ص������اً مع الباحثني  ونح������ن نتفق بدورنا ا

أو اأج������õاA منها منذ  بنية ا يف حتول ه������ذ√ الأ

العÎا± بالديان������ة الن�رصانية كدين ر�صمي 

مÈاطوري  للدولة وخا�صة بعد املر�ص������وم الإ

مÈاط������ور ق�صطنط������ني )306 308 م(،  لالإ

وال������ذي ن�ض على اأن يك������ون الدين امل�صيحي 

هو الدين الر�صم������ي للدولة. وبذلك حتولت 

أبنية كن�صية واأماكن  املعابد تدريéياً لت�صب ا

عبادة للديانة الن�رصانية والتي ازدهرت يف 

املنطقة ب�صكل ملح������و اأك من اأي منطقة 

 õاأخ������رى يف الع������ا⁄، ومنها اأ�صبح������ت مراك

مناف�صة بني جميع املذاهب الن�رصانية. 

 Aونقت�رص يف ه������ذا البحث عل������ى اإعطا

ملحة موجõة عن بع�ض الوXاFف التي كانت 

تق������وم به������ا دور العبادة ال�صوري������ة يف العهود 

التي �صبقت الديان������ات ال�صماوية الن�رصانية 

أو الفÎة التي تعر± لدى عامة  �صالمية، ا والإ

ت�رصها بالنقا•  النا�ض بالفÎة الوثني������ة ون

التالية:

عابد: ة ل �ضا Xيفة ال 1- ال

لعبت املعاب������د دوراً هاماً يف العهود التي 

�صالمية كما  �صبقت الديانتني الن�رصانية والإ

ا�صتمرت يف لعب ال������دور الوXيفي نف�صه يف 

العهد البيõنط������ي اأو خارج النطا¥ الوXيفي 

أو الدين������ي لت�صمل وXاFف احلي������اة العامة،  ا

ومن هذ√ الوXاFف والتي اأكدتها الن�صو�ض 

الكتابية توزيع اللح������وم واملواد الغذاFية مبا 

فيه������ا احلب������وب والبقولي������ات وال�صواFل بني 

املواطنني.
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وكانت بع�ض املعاب������د ذات كيان م�صتقل 

عن املدن يف كيانها وملكياتها ومواردها، كما 

كانت لها مرجعياته������ا وم�صاحلها اÿا�صة 

لذل������ك كانت ذات موارد مالي������ة متنوعة من 

أو زراعية، وهذ√ املحا�صيل  fiا�صيل ZذاFية ا

وامل������وارد ت�صب يف موازنة املعبد مما �صكلت 

أ�صا�صياً من اأركان الغنى الذي �صاعد√  له ركناً ا

على التدخ������ل يف ال�ص������وؤون القت�صادية يف 

أو املدينة التي يتبع لها، اأو جمموعة  املéتمع ا

القرى التي يتو�صطها موقع املعبد.

أو  أي�صاً اأن امل�صال������ املالية ا كما تاأك������د ا

ل������ب الرب������ اإىل املعابد ⁄  امل������وارد الت������ي 

تقت�������رص على الõراعة واإ‰ا �صملت املéالت 

 Fال�صناعي������ة واحلرفية، وهذا ما اأكدته نتا

ثري������ة يف كل من م������دن دورا  احلفري������ات الأ

اأوروبو�������ض وتدم������ر. فقد ذك������رت الن�صو�ض 

لهة اأقلي بول وملك بل كانت  Bالتدمرية اأن ال

م وتهي الور�صات التي تقوم يف  ت�رص± وتن

�صاAة والقوارير الõجاجية  �صناعة فواني�ض الإ

دمة لل�صناع������ات الدواFية والعطرية  امل�صت

وZريها وكذل������ك امل�صاك������ي والنذريات التي 

أثناA الدفن  تراف������ق املوتى وتو�صع يف القبور ا

ارية  وZريها من ال�صناعات الõجاجية والف

أو املعدنية. ا

ي�ص������ا± لذلك انتم������اA بع�������ض ور�صات 

�صناع������ة املéوه������رات اإىل املعاب������د وخا�صة 

�صناعة الذهب والنفاF�ض الذهبية و�صناعة 

لهة  Bالتماثيل التي تقدم على �رص± ال õهي و

أو ت�صورها وتعر�صها للمقا�صد اÿريية على  ا

أي�صاً،  ي�ض ا أر له������ة ا لهة ومنها الإ Bرص± ال�������

وبالطب������ع فقد كانت جميع هذ√ املوارد تعود 

بالفاFدة على ا÷ميع وتوزع بالن�صب املقررة 

ولويات; وبالطبع فياأتي بالدرجة  وح�صب الأ

وىل كبار الكهنة ثم رجال الدين والقاFمون  الأ

ون  عل������ى خدمة املعاب������د والكت������اب والنا�ص

واملقربون م������ن الق�صور امللكي������ة واملوXفون 

ومن ثم الفقراA وهكذا.

ومن املوؤكد اأن املعاب������د التي كانت ت�صاد 

يف املدن التéارية الكÈى مثل مدينة تدمر 

دورا اأوروبو�������ض دم�ص������ق حلب ب�رصى 

أو املدن املقامة  البÎاA وZريها الكثري الكثري ا

أو املعابد التي  يف fiاور الطرقات التéارية ا

تق������ام على ه������ذ√ الطرقات كم������ا هو احلال 

يف املعبد الكبري واملع������رو± با�صم معبد بعل 

�صامني يف �صيع والذي وجد فو¥ طريق كبري 

يربط النط������ا¥ الõراعي يف حوران والنطا¥ 

الرع������وي والب������دوي يف البادي������ة التي تربط 

بني �صمال ا÷õي������رة العربية وجنوب �صورية 

امت������داداً اإىل بادية تدمر، ف������كان لها الدور 

مور القت�صادية. يم الأ املحوري يف تن

فكان������ت املعابد ت�صتفيد م������ن ال�رصاFب 

بى م������ن هذ√ القواف������ل ول�صيما اأن  التي 
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ار تلك القوافل كانوا يرتادون هذ√ املعابد 

وي�صارك������ون يف املوا�صم الدينية والحتفالت 

تلف������ة التي تق������ام هنا وتك������ون فر�صة  امل

لت�رصي������ف اأعمالهم، وهذ√ الفواFد ت�صب يف 

خõينة املعبد وتكون م������ورداً اإ�صافياً ي�صاعد 

على اإZناA وزيادة ث������روات وممتلكات املعبد 

لدرج������ة اأن معبد ب������ل كان ي�صك م�صكوكات 

�ص�������ض لال�صتعم������ال املحلي على  نقدية ت

�صكل الفي�������ض من الكنوز التي كانت تكنõ يف 

املعبد.

وي�صا± اإىل امل������وارد التي كانت ترد اإىل 

املعابد التÈع������ات والهبات والهدايا املقدمة 

ثري������اA واملح�صن������ني واملوؤمنني لدرجة  من الأ

جعلت املعابد تÎبع عل������ى مرتبة املوؤ�ص�صات 

الك������Èى الت������ي تتحك������م يف اقت�ص������اد البالد 

حوال فكانت  أنها على جميع الأ وامل������دن، اإل ا

ن������ة ولها احل�صانة  عبارة عن fiميات موؤ

ة ع������ن القد�صية وال�صد¥ يف التعامل،  النا

وكÈه������ان على ذلك فقد ق������دم حاكم مدينة 

أنه  عم������ان تي������ودور والذي كان يع������ر± عنه ا

طاZية ومتÈé فقد و�ص������ع كامل ثرواته يف 

معبد زيو�ض يف مدينة جر�ض.

وكان لهذ√ املكان������ة املرموقة التي بلغتها 

املعابد م������ن الدعم القت�ص������ادي وال�صيا�صي 

أنه������ا اأ�صبحت الداعم واملمول  والجتماعي ا

ويل ا÷ي�ض  مل�صاريع الب������الد العامة وحتى 

يف اأوقات احلروب اأو يف حال تعر�ض البالد 

اطر اÿارجية. اإىل امل

وقد و�صف������ت املعابد وZناه������ا بالعديد 

م������ن املنا�صبات مما دفع كث������ري من الباحثني 

ف������راد كتابات تعط������ي اأو�صافاً  القدام������ى لإ

له������ة ال�صوري������ة والهدايا التي  Bدقيقة عن ال

 Laكان������ت تكر�ض له������ا ومنها موؤل������ف كتاب
 ،
)14(
لهة ال�صورية( Déesse syrienne  )الإ

اA والغنى الذي كان  والذي ي�صف فيه ال������

( والنفاF�ض  يتمتع به معبد هيريابول�ض )منب

التي كان يحويها والت������ي �صاهدها باأم عينه 

وخا�صة تلك امل�صك������وكات الف�صية )�رصÁاتا 

أت������ي ق�صم منها  chrémata( والت������ي كان يا
م������ن الولية العربي������ة وعا�صمتها ب�رصى اإىل 

خ������ر اإىل منطقة كابادو�ض 
Bاملعبد والق�صم ال

يف تركي������ا، ونفاF�ض اأخ������رى تاأتي من مدينة 

البندقي������ة )فيني�صي������ا( اإىل املعبد واإىل معابد 

مدينة بابل كذلك.

�صياA الثمينة  وقد ذكر من احلاجات والأ

جداً والت������ي كانت تاأتي اإىل املعابد يف �صمال 

�صورية وتركي������ا قادمًة من الولي������ة العربية 

ودم�ص������ق اأو من ا÷õي������رة العربية واملناطق 

املحيط������ة يف اÿلي العرب������ي وخلي عدن 

أو املن�صوجات  لب�ص������ة ا والهن������د وZريها من الأ

لب�ص������ة العéمي������ة وا÷واهر  ال�صوفي������ة والأ

أنياب الفيل  حéار الكرÁة م������ن الهند وا والأ
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له ذي ال�رصى  أثيوبيا من اأجل الإ القادمة من ا

)ديوني�صو�������ض( اإله اÿم������ر. وكذلك حاجات 

واأدوات ذهبي������ة وف�صي������ة �صنف������ت ورتب������ت 

بالتف�صيل.

ويوجد ن�������ض كتابي ي�صري م������ع الو�صف 

أتارقات������ي يف دورا اأوروبو�ض،  اإىل كنõ معبد ا

أو النقو�ض التي يتم العثور  وكذلك الكتابات ا

عليها ب�صكل داFم يف املدينة والتي توؤكد ذلك 

وخا�صة النق������ود الف�صية التي تقدم للمعابد 

عمال  ويل الأ لهة من اأج������ل  Bعلى �رص± ال

داخل املعابد.

ي�صا± لذلك اأن املعابد كانت تقوم بدور 

اقت�صادي Zري مبا�������رص، ولكن لي�ض باأقل من 

همية الت������ي يقوم بها بطر¥ مبا�رصة،  تلك الأ

دوار امتداداً وا�صعاً وكبرياً  وقد بلغت تلك الأ

ومب�صاحات �صا�صعة واأحياناً من دون اأن تكون 

ذات عالقة وارتبا• م������ع اأهمية التéمعات 

أو تقام بالقرب  التي كان يقوم فيه������ا املعبد ا

منه. 

وهذ√ التو�صعات والمتدادات ⁄ تتاأكد اإل 

عياد والحتفالت ويف موا�صم احل  أثناA الأ ا

الت������ي تكون فر�صًة للمب������ادلت بني املوؤمنني 

�صلي������ني والقادمني اأحياناً من  واملعتنقني الأ

مناط������ق flتلفة كما هو احلال يف معبد بعل 

�صام������ني الكب������ري يف �صيع وال������ذي وجد فو¥ 

طريق كبري يربط النطا¥ الõراعي يف حوران 

والنطا¥ الرعوي والبدوي يف البادية.

وكان ريع احل بالن�صبة اإىل هوؤلA ي�صب 

يف املعب������د، وه������ذا ال�صيA موؤك������د من خالل 

الكتاب������ات ال�صفاFي������ة التي كتب������ت ونق�صت 

ماكن. كم������ا كان يذهب  يف العدي������د م������ن الأ

حé������اج  من مدن ح������وران اإىل معابد مدينة 

البÎاA ومنهم حéاج من مدينة درعا ذهبوا 

اإىل مدينة الب������ÎاA بقيادة ممولني واأ�صحاب 

اأموال حي������ث نق�صوا هنا كتاب������ات بعد اأن 

و�صع������وا نذورهم يف موق������ع النق�ض الذي ما 

زال موجوداً يف البÎاA للتذكري بذلك. 

 sاإ�صاف������ًة اإىل ه������ذا الكتاب������ات الت������ي مت

اكت�صافها يف العديد من املعابد والتي اأZنت 

املو�ص������وع واأكدت على ذل������ك وب�صكل fiدد 

�صو�ض تنق������ل و�صفريات التéار والتéارة  ب

عياد والحتف������الت التي كانت  مبنا�صب������ة الأ

تق������ام يف معبد بيتوقي�ص������و )ح�صن �صليمان( 

ويف معبد دم�صق الكب������ري حيث كانت هنا 

�صو¥ كب������رية وب�ص������كل داFم تق������ام يف ال�صور 

اÿارجي ملعبد زيو�������ض/ جوبيتري، وقد بني 

يف املوق������ع نف�صه مبنى خا�������ض لهذا الغر�ض 

عر± با�ص������م مبنى القام������ا gamma التي 
أبوابها �صالكة وب�ص������كل داFم من اأجل  كان������ت ا

العربات، ويف املوقع نف�صه متs الك�صف عن ن�ض 

كتاب������ي fl�ص�ض اإىل املكان ويذكر اأن القاما 
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 ek tôn tou( لب�صة قد بنيت من اأموال الأ
.)kurion Dios

ياة ا  عÑد   ض ل - الدور ال�ضيا

: ر ال�ض

له ذي ال�رصى  »هذا املعبد كر�������ض اإىل الإ

اإل������ه �صيدنا رFبال الث������اين املقيم يف ب�رصى«، 

هكذا جاA الن�ض الكتابي املنقو�ض يف مدخل 

مدينة الب������ÎاA; وهذا يعن������ي اأن املعبد بني 

أو بع�صه������م اإىل اإلههم  م������ن قبل املواطن������ني ا

واإله ملكهم رFب������ال الثاين واملقيمان كالهما 

يف مدينة ب�رصى عا�صم������ة اململكة النبطية، 

م املدن  وتكررت مثل هذ√ الن�صو�ض يف مع

النبطية �صمال ا÷õيرة العربية.

وهذا يعني اأن فÄات املéتمع كافة كانت 

مور العقاFدية والتقرب  مبرتبة واحدة يف الأ

لهة، ويف مدين������ة دورا اأوروبو�ض على  Bاإىل ال

 Aنهر الفرات وجد ن�ض كتابي يوؤكد على بنا

مدرج على �صكل حذوة ح�صان ي�صابه املدرج 

الذي بن������ي يف  مدينة �صح������ر و�صط منطقة 

اللéاة جنوب �صورية وكان fl�ص�صاً اإىل جمل�ض 

 bouleuterion ال�صي������و  املدينة وجمل�ض 
لالجتماعات املتعلقة يف �صوؤون املدينة اإ�صافًة 

اإىل القيام بال�صعاFر الدينية، كما �صيد معبد 

�رصة ال�صلوقي������ة يف املدينة كر�ض اإىل كبري  لالأ

له������ة زيو�ض ميé�صتو�ض، ومعبد اأخر كر�ض  Bال

أوليمبويو�ض.    بدور√ اإىل زيو�ض ا

وعندما مت بناA معبد مدينة امل�صمية على 

احلافة ال�صمالي������ة ملنطقة اللéاة حيث تقيم 

مت عملية امل�صاركة  كتيب������ة ع�صكرية فقد ن

 Aيف العبادة داخ������ل املعبد بني ا÷نود الغربا

وبني املواطنني املحليني، ولهذا ال�صبب فقد 

كتبت ال�صوابط فو¥ �صاكف املدخل الرFي�ض 

مÈاطور  ملعبد امل�صمي������ة وال�صادرة ع������ن الإ

�������ض ح�ص������ور  �صبتيمو�������ض �صيفريو�������ض وت

جان������ب والع�صاكر الذين يتم ا�صتقبالهم يف  الأ

املعبد اك�صينون un xenôn، وهذ√ الكتابة 
مور. كما  ام ال�صابط لتلك الأ تعÈ ع������ن الن

اأن الكتاب������ة حتدد باأن الن�������ض قد و�صع يف 

ه������ذا امل������كان وب�صكل وا�ص م������ن اأجل اأن ل 

 en tô prodélô( خر يتعدى اأحد على الأ
.)chôriô

ور يتب������ني لنا باأن  وم������ن خالل هذا املن

املعبد كان عبارة عن ربا• وثيق بني ال�صعب 

وب������ني ال�صلط������ة ال�صيا�صية وفÄ������ات املéتمع 

كافة، كما بينت الكثري م������ن الن�صو�ض على 

 Aعمال والبنا ويل الأ امل�صاركات الفعالة يف 

وامل�رصوفات التي يق������وم بها املعبد من قبل 

�صيات ال�صيا�صية  موال التي تقدمها ال�ص الأ

�رص احلاكمة.  والع�صكرية واأفراد الأ

كما حت������دد الن�صو�ض حé������م التÈعات 

وتنوعاتها مثل تق������دË عنا�رص معمارية من 

عمدة  ام التعميد وطÈات الأ أو ن عم������دة ا الأ
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ب������واب )والكريبي�ض  ط������ارات العليا والأ أو الإ ا

)krépis( اأي النقود املدفوعة من اأجل ذلك 
اأو من اإك�صاAات البال•، كما حتدد الكتابات 

عمال ومدى  والنقو�ض كلفة وقيمة البناA والأ

�صيات  امل�صاهمات  وبدقة تامة وت�صمية ال�ص

التي تقوم بتلك التÈعات.

و⁄ تقت�������رص جمالت م�صارك������ة املعبد يف 

العمل الديني وال�صيا�صي وZري√ من املéالت 

أو قرية اأو قطع جغرايف  على نطا¥ مدين������ة ا

�صيق فقط، واإ‰ا كانت ت�صمل مناطق عديدة 

كما هو احلال يف دورا اأوروبو�ض حيث امتد 

ن�صا• معابد املدينة على مناطق �صا�صعة يف 

مر يف معبد  ا÷õي������رة ال�صورية، وكذل������ك الأ

جوبيتري يف دم�صق حيث بلغت مناطق نفوذ√ 

يتورية  حتى مناطق تواجد القباFل العربية الإ

يف البقاع ومعابد ب�رصى و�صيع وتدمر وجر�ض، 

كما امتد ن�صا• معبد زيو�ض )بيتوقي�صو( من 

م�صار± مدينة حم�ض الغربية وحتى �صاحل 

بي�ض املتو�صط. البحر الأ

������م وال�صوابط  الن اأن  د  وباملح�صلة 

عمال  التي كان يرتكõ عليها بناA املعابد والأ

واملهام التي تقع على عاتقها تفÎ�ض تدخل 

داري������ة وال�صيا�صي������ة للم�صاركة،  ال�صلط������ة الإ

والت������ي هي وحده������ا التي ت�صتطي������ع فر�ض 

يم  ططات واملنه������ العام للتن ������م وامل الن

أنها  دارة اإما ا العم������راين. وهذ√ ال�صلط������ة والإ

أو  ار�ض �صالحياتها ب�ص������كل مبا�رص ا كان������ت 

دارة العامة  كو�صيط بني املعابد وال�صلطة والإ

أنف�صهم  يف الدول������ة والتي يكون الكهن������ة هم ا

�صباب كان  ج������Aõاً من هذ√ ال�صلطة، ولهذ√ الأ

مة وZنى كا±  املعبد يرتكõ على ق������وة وع

اإ�صافة اإىل ال�صلطات التي يقوم بها.

ومن ه������ذا املنطلق Áكننا الفهم اأن هذا 

التعبري يعتÈ تعبرياً �صيا�صياً �رصفاً. وبالنتيéة 

مة واملé�صدة للمدينة  لهة هي املن Bتك������ون ال

دها وهي  والدولة، ولهذا ال�صب������ب اأي�صاً 

ماثلة وب�ص������كل داFم فو¥ امل�صكوكات النقدية 

كرم������õ لوجودها الداFم يف احلي������اة العامة، 

�ص������وؤون احلياة  يم  وكذل������ك املé�ص������دة لتن

العمراني������ة واملدني������ة والديني������ة يف الدني������ا 

خرة. Bوال

ولذلك فعندما جاAت ال�صلطات ال�صيا�صية 

ا÷دي������دة يف العهد الهللين�صت������ي والروماين 

بقي������ت املعابد تقوم يف دور القيادة واملوجهة 

لل�صلط������ة امللكي������ة وللمل������و الهللين�صتي������ني 

د اأن العبادة  باط������رة الرومان. ولذلك  والأ

العقاFدي������ة عن������د ال�صلط������ة الهللين�صتية ويف 

 Èاطوري الروم������اين كانت تعÈم العه������د الإ

قبل كل �صيA ع������ن التبعية ال�صيا�صية للمعبد 

كما توؤكد ال�صتمراري������ة ال�صيا�صية يف اأماكن 

العبادة.
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������د اأن جيميللو�������ض  وله������ذا ال�صب������ب 

مÈاطور قد  Gemellus ممثل وناF������ب الإ
خ�ص�ض ون������ذر تقدمات وتÈعات اإىل معابد 

أبوللو يف مدينة دورا اأوروبو�ض يف  ي�ض وا أر ا

ع������ام 163م. ويف وق������ت لحق يف عام 212م 

مÈاطورية واأع�صاA جمال�ض  �رصة الإ قدمت الأ

امل������دن تÈع������ات وتقدمات مماثل������ة اإىل تلك 

خرى.  املعابد واملعابد الأ

ويف زمن امللك النبط������ي احلار الرابع 

فقد كان معبد ذي ال�رصى يف مدينة احلéر 

حمر �صمال ا÷õيرة العربية  على البح������ر الأ

عب������ارة عن مق������ر للمحاكم م������ن اأجل تثبيت 

العدالة وحت�صي������ل احلقو¥. ويف معبد �صيع 

يوجد ن�ض كتاب������ي يذكر ن�ض املر�صوم الذي 

مÈاطور كل������ود وكان قد  �صدر من قب������ل الإ

نق�ض يف واجهة املعبد الذي كان مكر�صاً على 

له ذي ال�رصى  يف املعبد حيث ذكر  �������رص± الإ

معات  اأن املعب������د عبارة عن نقط������ة لقاA و

وحéي ومقر للحéاج اإ�صافة اإىل كونه مقراً 

دينياً.

مر بالن�صب������ة اإىل معبد زيو�ض 
وكذلك الأ

بيتوقي�ص������و )يف ح�ص������ن �صليم������ان( ومعب������د 

جوبيتري هيليوبوليتان يف بعلبك فهي تنتمي 

اإىل ه������ذ√ ال�صل�صلة من املعابد، ي�صا± لذلك 

اأن الف�ص������ل يف اإقامة و‰������و وتو�صع وتطور 

هذ√ املدن فيعود ال�صبب فيه اإىل هذ√ املعابد 

ول�صيم������ا اأن كال هذين املعبدين كان يوؤمهما 

النا�������ض من فÄات املéتم������ع كافة يف النطا¥ 

ا÷غرايف الواقع بني حوا± البادية ال�صورية 

والذي يت������وازى تقريباً مع الطريق العام بني 

دم�ص������ق وحل������ب وال�صاط ال�رصق������ي للبحر 

بي�ض املتو�صط. الأ

 ومن هنا جاAت اأهميتها وZناها خا�صة 

أنها كانت تقوم باأدوار متعددة، فهي من جهة  ا

تكون مقرات عب������ادة واحتفالت متنوعة يف 

عياد  �صبوعية، اأو يف منا�صبات الأ املوا�ص������م الأ

مع احلéي يف تلك  أيام احل و ال�صنوية وا

املنا�صب������ات حيث ت�صب عب������ارة عن مقرات 

لالرتباط������ات والتحالفات واملقاي�صة وتبادل 

ال�صفقات التéارية وتب������ادل �صوؤون املéتمع 

الداخلية واÿارجية كافة.

ا  راب الع ية و ن ور   عÑد و - ا

: ر ل ا ال�ض ا ية  ا ال

وكما ذكرن������ا �صابقاً فكم������ا كان للمعابد 

العالق������ات  يف  واملح������وري  اله������ام  ال������دور 

دارية والدينية،  القت�صادي������ة وال�صيا�صية والإ

ف������كان له������ا وبنف�ض املعايري ال������دور الهام يف 

تنمية وتراب������ط العالقات الجتماعية داخل 

همية  املéتم������ع ال�صوري. ولهذا فل������م تكن الأ

مر ال�صهل والب�صيط  الجتماعية للمعبد بالأ

م������ور التي ذكرت  على اعتب������ار اأن جميع الأ

كان������ت مÎابطًة مع بع�صه������ا البع�ض، لذلك 
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يé������د الباح������ث اأحياناً ال�صعوب������ة يف ف�صل 

مور  خ������رى وف�صلها عن الأ كل ناحية عن الأ

العقاFدية.

أننا مل�صنا وباحلقاFق املوؤكدة اأن  ول�صيما ا

م  تاأ�صي�ض واإن�صاA ه������ذ√ املعابد جاA يف مع

احل������الت من خ������الل ن�صاط������ات ا÷معيات 

�صيات  أو �ص الجتماعية اأو جمتم������ع fiدد ا

اأخرى ذكرت يف حينه اأك من كونه موؤ�ص�صة 

أو  اإداري������ة تدار م������ن قب������ل �صلط������ة املدينة ا

البلدية.  

������د اأن النماذج  وم������ن جه������ة اأخ������رى 

له������ة املعبودة يف  Bص������كال املعرو�ص������ة لال� والأ

املعاب������د املذكورة تك������ون داFم������اً قريبة جداً 

أنها تكون  من بع�صها البع�ض، وه������ذا يعني ا

�صيات  أو م�صابهة اإىل ال�ص �صورة متقارب������ة ا

لهة  Bاإىل ال õتمع والتي ترمéاملرموق������ة يف امل

أتارقاتي زيو�صتيو�ض اأدوني�ض  اأفروديت. ا

Bلهة اإ�صافية  . اإ�صافة اإىل ا ...اإل قادي بل

كان������ت ممثلة وم�صه������ورًة عر�صت يف العديد 

م������ن املعاب������د يف دورا اأوروبو�������ض مثل معبد 

ي�ض/ نانا( داخل  الروا¥. )اأر

وهذا ما طبق اأي�صاً من خالل العرو�ض 

التي تو�ص������ع يف املحاريب والكوى وال�صدور 

بنية ال�صغ������رية امل�صافة  واملذاب وحت������ى الأ

عل������ى واجهات املعابد ب������كل اأ�صنافها ومنها 

أزاناثكونا حيث مت تكري�ض  ي�������ض ا أر معبد ا

خ������ر واإىل نف�ض 
Bمعبدي������ن اأحدهما �صمن ال

هذ√ املعبودة. 

ري������ة التي طرحها  وهذا م������ا يوؤكد الن

الع������ا⁄ الÈوفو�صور ج������ان م������اري دانتõ باأن 

هذ√ الزدواجي������ة وامل�صاعفة يف املعتقدات 

والعقاF������د رمبا كانت نتاج������اً يدل على تنوع 

أو املعتنق������ني الك  أو املعتقدي������ن ا املوؤمن������ني ا

لهة، وهذا  Bأك������ من كونها قادمة من تنوع ال ا

أي�صاً اأن العاFالت الكÈى واملتمثلة يف  يعني ا

�صيوخه������ا هي التي كانت تقدم يف املنا�صبات 

تكري�صات وتقدمات يف معابد flتلفة.

وهنا العديد م������ن الكتابات التي توؤكد 

أنها  ذلك من خالل جمموعات م�صغرة يبدو ا

كانت حتتفß يف ارتباطه������ا وتعلقها الثمني 

وال�ص������اد¥ يف معبد خا�ض وfi������دد، وهذا 

يعني ومن دون �صك اأن هنا تنوعات fiددة 

لعبادات قبلي������ة اأو ع�صاFرية حيث مت العمل 

أو التوثيق املحدد بني قباFل  على التو�صي������ل ا

مر الذي ح�صل يف التéمع  املéتمع كما هو الأ

التدمري الذي كان متواجداً يف مدينة دورا 

اأوروبو�������ض واأقام معبداً هن������ا ليكون رمõاً 

م تدمر اأو معابد  ومرجعية اإىل مدينته������م الأ

لهة التدمرية وكذلك معبد  Bأو ال قادي وب������ل ا

النيكروبول، وكما ح�ص������ل ذلك بالن�صبة اإىل 

املعابد النبطية.

مر يعõز ال�صتمرارية يف عبادة  وهذا الأ
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وت�رصي������ف وتقدير اإله املنطق������ة التي انبثقت 

منها ا÷ماعة. ويف تدمر توجد معابد يبدو 

أنها كانت ومنذ اأ�صولها مكر�صة وfl�ص�صة  ا

أو اإحدى القباFل الكÈى يف املدينة  اإىل قبيلة ا

هر  واملنطقة. ويف ح������وران هنا كتابات ت

باأن القباF������ل كانت داFماً تق������دم امل�صاركات 

الهام������ة يف بناA املعابد العديدة واملنت�رصة يف 

املنطقة.

واأخرياً ن�صار ال�صيد دانتõر يف الت�صاوؤل 

فيم������ا اإذا كان املعب������د ومن������ذ تاأ�صي�صه يقام 

أو اإحدى  ف������و¥ اأر�صية تتبع اأحد العاF������الت ا

أنه  أي�صاً ا القباFل وعند ذلك فم������ن املمكن ا

كان يلع������ب دوراً يف التوزي������ع الع������ام والذي 

من املمكن ت�صور√ م������ن اأ�صل احليõ املكاين 

م يف بع�ض اأو يف عدد من التéمعات اأو  املن

أو الريفية ال�صورية. املéتمعات املدنية ا

ية 79(. ية 74 حتى الآ نعام )من الآ 1-  �سورة الأ

2- Michel Gawlikowski. Les temples dans la Syrie à l,époque hellénistique et romaine. 

Dans: Archéologie et Histoire de la Syrie II. Printed in Germany 1989. pp323346-.

انظر امل�سدر ال�سابق، �ص 323- 324.  -3

وق��د ذك��ر يل والدي اأن املكان��ن كانا مغلقن كلياً و�سدر املعب��د يف حالة النهيار واخلراب قب��ل عمليات الك�سف   -4

والرتميم التي جرت حتت اإ�سرافه يف اأعوام اخلم�سينات من القرن املا�سي، ومتَّ توثيق هذه املعطيات واإعادة الدرا�سة 

الهند�سية واإكمال عمليات الرتميم واإعادة العنا�سر املتهدمة والتي كانت موجودة يف داخل املعبد وخارجه بالتعاون 

ثار واملتاحف وحتت اإ�سرايف  ملاين بدم�سق وباإ�سراف الزميل كالو�ص فرايربغر واملديرية العامة لالآ ثار الأ ب��ن معهد الآ

وذلك يف مو�سمن من العمل يف اأعوام 1987- 1988.    

قنية الف�سائية العربي��ة يف عام 2006 يف عمل درا�سات ميدانية م�س��ورة تق�ست وتتبعت بها اأر�ص  قام��ت بع�ص الأ  -5

نبي��اء من��ذ اآدم عليه ال�سالم وحتى حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وكان يل �س��رف امل�ساركة بها. وقد ثبت بالدليل  الأ

ر�ص انح�سرت بن اجلزيرة العربية جنوب��اً وحو�ص النيل وال�ساحل ال�سوري  القاط��ع والدلئ��ل امللمو�سة اأن هذه الأ

غرباً واحلدود ال�سمالية ل�سورية �سماًل واخلليج العربي وبالد النهرين �سرقاً.  

خلي��ل املق��داد: بالد ال�سام ورح��الت الر�سول العرب��ي اإىل ب�سرى- جمل��ة املعرفة- وزارة الثقاف��ة- العدد 534-   -6

.2008

7- R. Dussaus،Le temple de Jupiter Damascenien، Syria 3، 1922، pp 219- 231. 

8- Jean Marie Dentzer: Le sanctuaire Syrien، dans: Archéologie et Histoire de la Syrie II. 

Printed in Germany 1989. pp297322-. 

9- E. Will. Le sanctuaire syrien de Délos، AAS I، 1951, pp 50- 60.           

الهوام�ش
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ثري- دم�سق- 2001. 10- خليل املقداد- م�سرح ب�سرى الأ

11- E. Will. Théâtre sacrés de la Syrie et l,empire, Dans: Mélange  R. Mouterde (= MUSJ 

37، 1960- 1961. pp200220-.                                              

 12- كالو���ص فرايربغ��ر- معب��د �سليم- بحث ملقى مبنا�سبة الن��دوة الدولية لتاريخ واآثار حمافظ��ة ال�سويداء 29- 31-

ثرية العربية ال�سورية- العدد 41- 1991. 1990- احلوليات الأ

13- E. Will. Banquets et salles de banquet dans les cultes de l,empire romains، dans          

mélanges d,hitoire. Anc et d,archeol offerts a p. Collart (Lausanne 1976), pp 353- 

362.

14- Jean Marie Dentzer: Le sanctuaire Syrien, dans: Archéologie et Histoire de la Syrie II. 

Printed in Germany 1989. p-327.

نعام. يات 74- 79 من �سورة الأ - القراآن الكرمي: الآ

ثري- دم�سق- 2001. - خليل املقداد- م�سرح ب�سرى الأ

- خليل املقداد: بالد ال�سام ورحالت الر�سول العربي اإىل ب�سرى- جملة املعرفة- وزارة الثقافة- العدد 534- 2008.

- كالو���ص فرايربغ��ر- معبد �سليم- بحث ملقى مبنا�سبة الندوة الدولية لتاريخ واآثار حمافظة ال�سويداء 29- 1990-31- 

ثرية العربية ال�سورية- العدد 41- 1991. احلوليات الأ

- Jean Marie Dentzer: Le sanctuaire Syrien، dans: Archéologie et Histoire de la Syrie II. 
Printed in Germany 1989. pp29732-.          

- R. Dussaus،Le temple de Jupiter Damascenien، Syria 3، 1922، pp 219- 231.                    
- Michel Gawlikowski. Les temples dans la Syrie à l,époque hellénistique et romaine. 

Dans: Archéologie et Histoire de la Syrie II. Printed in Germany 1989. pp323346-.        
                             

- E. Will. Le sanctuaire syrien de Délos، AAS I، 1951, pp 50- 60. 
- E. Will. Théâtre sacrés de la Syrie et l,empire، Dans: Mélange  R. Mouterde (= MUSJ 37، 

1960- 1961. pp200220-.                       
- E. Will. Banquets et salles de banquet dans les cultes de l,empire romains، dans          

mélanges d,hitoire. Anc et d,archeol offerts a p. Collart (Lausanne 1976)، pp 353- 362.

امل�صادر واملراجع
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اي يف بيت حلم.. ون�صاي يف بيت حلم.. ون�صاأ وترعرع يف النا�رصة.. لõم العمل  ي يف بيت حلم.. ون�صصي يف بيت حلم.. ون�صص صيد امل�صيد امل� يد امل�صيد امل�ص صول������د ال�صول������د ال�

غر√ هادFاصغر√ هادFاصغر√ هادFاً ومطيعاً..  صد.. عا�ض يف �صد.. عا�ض يف � د.. عا�ض يف �صد.. عا�ض يف �ص صيق مربيه با÷�صيق مربيه با÷� دصدصد صف ال�صف ال� ف ال�صف ال�ص ص مع يو�ص مع يو� ������اراً

نهدرË.. انده�ص������وا حلكمته وقالوا: من صنهدرË.. انده�ص������وا حلكمته وقالوا: من صنهدرË.. انده�ص������وا حلكمته وقالوا: من  ص ال�ص ال� ض وجمل�ض وجمل�ض ضناق�ض علم������اA النامو�ضناق�ض علم������اA النامو�ض

ط يف حياته قط.. ⁄ يولد اأحد مثل  أي������ن لهذا هذ√ احلكمة العéيبة.. ⁄ ي ا

ي.. عا�ض الروحانية مبعانيها صي.. عا�ض الروحانية مبعانيها صي.. عا�ض الروحانية مبعانيها  صر�صر� أ ب صب صب اأو مغنم ا صو من�صو من� أ ولدته.. ⁄ يفكر يف جا√ ا

ا يف حياته صا يف حياته صا يف حياته  «.. عا�������ض قدو� «.. عا�������ض قدو�صى ا صى ا Bران������ا ا »م������ن راBين فقد راأ Bران������ا ا »م������ن ر أ امي������ة.. وصامي������ة.. وصامي������ة.. وا صال�صال�

ضéد له املéو�ضéد له املéو�ض، وقدموا له هدايا ملوكية، كان  éد له املéو�صéد له املéو�ص ص.. يف بيت حلم �ص.. يف بيت حلم � ضر�ضر�ض عل������ى الأ

. ة ر ض ا  ار الأ ا وبا  

 . د ر : الفنانة وفا  ل الفن الع

❁❁

ò

�ضي ا ال�ضيد ا �ضيأ ا ال�ضيد ا �ضياأ ا ال�ضيد ا أ �ض£   ف

ضاب  R ضابب   R ب  الالأ

❁
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رامية والعÈية  Bرصة ال���رصة ال���رصة ال�� �يتحد اللغات املعا�����يتحد اللغات املعا����

واليونانية. �ص������ار تالميذ√ فرحهم وخفف 

������وA القيامة، ص������وA القيامة، ص������وA القيامة، اأعطاهم  صعنهم احلõن على �صعنهم احلõن على �

يرة و�صهد رصيرة و�صهد رصيرة و�صهد  رصرواì ال�رصرواì ال� الغلبة على ال�صيطان والأ

أنه رجل عéيب ووديع ولطيف..  عداA ا له الأ

ل�ض املوعود. أنه امل اثبت باثبت باأعماله واأقواله ا أ ا

 � ضية   نية وال�ضيا اب الد ��� الأ

�ضي ال�ضيد ا

ض��Îة التي عا�ض��Îة التي عا�ض فيها  ��Îة التي عا����Îة التي عا�� �طلق على هذ√ الف����طلق على هذ√ الف��� أ ا

ة ما Îة ما Îة ما  Îي������ يف املéتمع اليهودي فÎي������ يف املéتمع اليهودي ف ي������ يف املéتمع اليهودي فصي������ يف املéتمع اليهودي فص صيد امل�صيد امل� يد امل�صيد امل�ص صال�صال�

نبياA يف العهد  ة Îة Îة اBخر الأ Îي فÎي ف بني العهدين، اأ

، وت�صتمل  ، وت�صتمل صي ، وت�صتمل صي ي صيد امل�صيد امل� يد امل�صيد امل�ص صالقدË وحتى جميA ال�صالقدË وحتى جميA ال�

حها من خالل صحها من خالل صحها من خالل  ص������و± نو�ص������و± نو� ������و± نو�ص������و± نو�ص صفات، �صفات، � فات، �صفات، �ص صعلى موا�صعلى موا�

ية صية صية  صيا�صيا� يا�صيا�ص صحõاب �صحõاب � ة التالية: لقد وجدت صة التالية: لقد وجدت صة التالية: لقد وجدت اأ صالدرا�صالدرا�

كان������ت يف الغالب ديني������ة، وكان اÿلط بني 

حõاب ارتباطاً بني  الالدين والدولة جع������ل لالالدين والدولة جع������ل لالأ

و± صو± صو±  صة واحلياة املدني������ة والدينية، و�صة واحلياة املدني������ة والدينية، و� ة واحلياة املدني������ة والدينية، و�صة واحلياة املدني������ة والدينية، و�ص صيا�صيا� يا�صيا�ص صال�صال�

ة صة صة  صحõاب الرFي�صحõاب الرFي� نحاول اأن نتعر± اإىل هذ√ الأ

ة ما بني العهدينÎة ما بني العهدينÎة ما بني العهدين، Îالتي كانت موجودة يف فÎالتي كانت موجودة يف ف

و± نكت�صف صو± نكت�صف صو± نكت�صف اأن  صة �صة � ة �صة �ص صومن خالل ه������ذ√ الدرا�صومن خالل ه������ذ√ الدرا�

يح������ة مع هذ√ رصيح������ة مع هذ√ رصيح������ة مع هذ√  رصي������ كان يف مواجه������ة �رصي������ كان يف مواجه������ة � ي������ كان يف مواجه������ة �صي������ كان يف مواجه������ة �ص صامل�صامل�

حõاب.  الأ

Pharisees ضضي���ا:ضي���ا:ضي���ا: فاإ �ضي���  فاالفر �ضي���  االفر  – 1

يديني صيديني صيديني  ص�صيع������ة يهودية Xهرت من حركة احل�ص�صيع������ة يهودية Xهرت من حركة احل�

��ري مع������رو±، وهم ���ري مع������رو±، وهم ���ري مع������رو±، وهم  ���Z يف وق������ت ����Z يف وق������ت � Hasidim
ي، صي، صي،  صيا�صيا� يا�صيا�ص ص �ص � ريجماعة كان لهم اهتمام ديني، Zريجماعة كان لهم اهتمام ديني، Zري

ه������م ع������ن اصه������م ع������ن اصه������م ع������ن الهتمامات  صنف�صنف� أ ل������وا صل������وا صل������وا ا صوق������د ف�صوق������د ف�

ال�صيا�صي������ة، ويoرج Xه������ور هذ√ احلركة يف 

القرن الثاين قبل امليالد . 

أيام ال�صيد امل�صي كانوا  اإل اأن الفري�صيني ا

أيام عõرا، حيث دخلوا  هم اإىل ا ين�صبون تاري

أنف�صهم �رص  يف عهد مع يه������و√، وف�صلوا عن ا

الأ· )ع������õرا 21:6 و1:9 و10 :11( ونحميا 

)9 :2 و10 :29( وكان������ت اأول اإ�صارة وا�صحة 

ع������ن الفري�صيني يف عهد يوحن������ا هركانو�ض 

راب������ع املكابي������ني 135 – 105 ¥.م رZ������م اأن 
املوؤر امل�صه������ور يو�صيفو�ض ي�صري اإليهم باأنهم 

أ  Xهروا قبل ذلك بقرنني من الõمان، قد بدا

الفري�صيون كحركة، ثم حتولوا اإىل حõب، ثم 

�صاروا مدر�صة لهوتية. 

رامية  Bانية الÈواإن كلمة فري�ص������ي يف الع

تعن������ي املعتõل������ة، وهي جمموعة م������ن النا�ض 

أنف�صهم عن Z������ري املتدينني، وZالبية  عõلوا ا

ثل البورجوازية اليهودية، فهم  o الفري�صيني 

طبقة متو�صطة يف الغالب، كان منهم القليل 

م������ن الكهنة والالويني، ولك������ن الغالبية كانوا 

علمانيني. فالكهنة والالويون من الفري�صيني 

كانوا قلة قليل������ة، كان للفري�صيني جمتمعات 

مغلق������ة، وكان الع�ص������و الذي ين�ص������م اإليهم 

ين�صم ب�صعوب������ة وبعد اختبارات،والع�صو يف 

������م تف�صيلية  هذ√ احلال������ة يكون ملتõماً بن

Zلب رجال اأعمال  دقيقة جداً، كان������وا يف الأ

ا�صموا مع الروم������ان وت�صاحلوا  ������ار، ت و

رو±، وعلى �صوA امل�صال  معه������م ح�صب ال



«°ùŸG ó«°ùdG ΩÉjCG ‘ £°ù∏a

277 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

للفري�صي������ني  كان  امل�صÎك������ة. 

�صعبية قوية، هاجموا الهلينية، 

وق������د اأعطته������م �صعبيتهم القوة 

وال�صلط������ة ال�صيا�صي������ة عندم������ا 

ال�صدوقيون  وتراج������ع  طلبوها 

اأحياناً اأمامهم ب�صبب �صعبيتهم، 

اأن ال�صدوقي������ني كان������وا  Z������ري 

اأ�صحاب مركõ و�صلطة.

باملالFكة  الفري�صي������ون  اBمن 

النف�������ض  وخل������ود   ،ìروا والأ

ب������دي والقيامة من  والعقاب الأ

باملمار�صات  موات واهتم������وا  الأ

الطق�صي������ة، �صام������وا )م������ر 2: 

18( وع�������رصوا النعن������ع وال�صبث 

والكم������ون )ل������و 11: 42( كم������ا 

قد�صوا يوم ال�صبت حرفيا )لو 11: 

43( كذل������ك اهتموا ب�رصيع������ة مو�صى والعهد 

الق������دË، واأ�صافوا اإىل ذل������ك �رصيعة �صفوية 

ا�صتمرت �صفوية حت������ى كتبت عام 200م يف 

ثمانني جملداً، و�صميت »امل�صنا«. وهذا يرينا 

ام������ة ال�رصيعة ال�صفوية، التي زادت على  �ص

.Ëم �رصيعة العهد القدéح

بالتق������وى  الفري�صي������ون  اهت������م  كذل������ك 

أولوية على  �صي������ة الطق�صية واأعطوها ا ال�ص

كل �صيA، كما اهتم������وا بال�صوم يف املواعيد 

املحددة )مت 9: 14( كما �صعوا اإىل املعمودية 

م������ت )3: 7 ( وع�رصوا كل �صيA حتى البقول 

)لو 11: 42( ورف�صوا اأي �صيA ⁄ يتم تع�صري√ 

�رصار )م������ر 2: 6( واهتموا  وال�رصكة م������ع الأ

�صية من خ������الل الZت�صال  بالطه������ارة ال�ص

أرادوا اأن تكون  الطق�صي )م������ر7: 3  14( وا

ن�ص������ان كلها خا�صعة لل�رصيعة، وبهذا  حياة الإ

أنا�صا  أب������راراً ويك������ون كل ال�صع������ب ا يكونون ا

لل�رصيعة.

عا�������ض الفري�صيون عي�ص������ة ب�صيطة، فلم 

يلé������وؤوا اإىل الÎ±، كانوا Áثل������ون الغالبية 

من ال�صعب وله������م مكان Xاهر )لو 11: 43( 

وZالبي������ة الفري�صي������ني كانوا م������ن القيادات، 

فيعق������وب اأخو ال������رب كان فري�صي������اً وبول�ض 
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الر�صول كان فري�صياً، وكانت الفري�صية اأخوة 

�رصة، دخ������ل الفري�صيون  ت�صم������ل كل اأفراد الأ

ع�صوية جممع ال�صنهدرË، وهو اأعلى �صلطة 

يهودية دينية �صيا�صية يف جمتمع اليهود، ويف 

يام حتال������ف بع�صهم م������ع الرومان،  تل������ك الأ

ولكن الغالبية منهم ⁄ يتحالفوا . وقد خالف 

أف������كار الفري�صيني  ال�صي������د امل�صي كثرياً من ا

خا�ص������ة ال�رصيعة ال�صفوي������ة، لكن الفري�صيني 

ن������ه ك�رص ال�صب������ت وتقاليد  كره������وا امل�صي لأ

، و�صاد¥ الع�صارين واÿطاأة . ال�صيو

Sadduceans :ي���ا و R ي - ال�ضدو
ينتمي ال�صدوقي������ون اإىل �صادو¥، الذي كان 

أيام  أي������ام داود امللك ورFي�������ض كهنة ا كاهن������اً ا

�صليمان امللك )�صموFيل الثاين 15: 27 و20 

ول 2: 35( اإل اأن احل������õب 
:25 ومل������و الأ

بهذا ال�صم تك������ون يف عهد املكابيني  )167 

– 142 ¥.م( وقد ا�صتمروا يف خط الكهنوت 
اإىل ال�صب������ي البابل������ي، ثم اأعي������د بعد ال�صبي 

ممثاًل بهو�صع بن يه������و �صاد¥ )حéي 1: 1( 

وهم فرقة �صيا�صية اأك منها دينية، كان لهم 

اح������Îام كبري يف اإ�رصاFي������ل )حõقيال 4: 45 

و44 : 15..( وكث������ري من ال�صدوقيني Áثلون 

م������ال الريفي������ني، بينما كان  اأ�صح������اب الأ

الفري�صيون ممثلني للبورجوازية احل�صارية.

رواì، و⁄  أنكر ال�صدوقي������ون املالFكة والأ ا

بدي  لود النف�������ض، ول بالعقاب الأ يوؤمنوا ب

موات،و نادى ال�صدوقيون  ول بالقيامة من الأ

أن������ه ل ثواب ول عقاب )مر 12: 18 – 27(  با
كان Zالبية الكهنة من ال�صدوقيني، فقد كان 

ي�صكل الهيكل يف ذل������ك الوقت ع�رصين األف 

كاهن وكان رFي�ض الكهنة  عادة  �صدوقياً 

 AنياZواإىل جان������ب ذلك كان ال�صدوقي������ون اأ

اإقطاعيني، �صيا�صيني متعلمني، ولعلك تدر 

العالقة بني الكهنة والغنى وارتبا• الكهنوت 

وال�صيا�ص������ة، �ص������ورة كانت قاFم������ة يف عهد 

، فعندما حت������د امل�صي عن  ال�صي������د امل�صي

ZنياA كان ي�ص������ري اإىل اأZنياA املéتمع، كما 
الأ

كان ي�صري اإىل اأZني������اA ال�صدوقيني. والربط 

بني الكهنوت)الدين( وال�صيا�صة)الدولة( كان 

وا�صحاً يف هذا احلõب.

�ص������ك ال�صدوقي������ون ب�رصيع������ة العه������د 

القدË، واهتم������وا بتطبيقها حرفياً، وكذلك 

اهتموا بتقدي�ض ي������وم ال�صبت حرفياً، لكنهم 

رف�ص������وا ال�رصيع������ة ال�صفوية الت������ي اهتم بها 

الفري�صيون.

م������كان يف جمل�������ض  لل�صدوقي������ني  وكان 

ال�صنهدرË، ورFي�ض الكهنة نف�صه يراأ�ض جمل�ض 

ال�صنه������درË، وعادة يكون من علية القوم يف 

املéتمع اليهودي، وله������م عالقة مبا�رصة مع 

الدولة الرومانية.لذلك حتالف ال�صدوقيون 

مع الرومان ل�صال������ الطرفني على ح�صاب 

هم ال�صيد امل�صي  الدول������ة وال�صعب. وقد وب

عندم������ا جاوؤوا ي�صاألونه عن القيامة، فذكروا 

له زوجة مات زوجه������ا فتõوجها اأخو زوجها 
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وم������ات الثاين فتõوجها اأخ������و زوجها الثالث 

خوة ال�صبعة  وم������ات الثالث وبذلك ت������õوج الأ

هذ√ الõوج������ة،وكان �ص������وؤال ال�صدوقيني ملن 

تكون هذ√ الõوج������ة يف القيامة  »متى 22: 

27 ولوق������ا 20:  23 – 33 ومرق�������ض 18:12
27 – 36( ومل������ا كان ال�صدوقيون ل يوؤمنون 
أيه ليحرجو√،  بالقيامة، فاأرادوا اأن يعرفوا را

أن������ه يف القيامة ل  وكان������ت اإجابة امل�صي������ »ا

يõوجون ول يتõوجون.«

كما علق امل�صي عل������ى راأي ال�صدوقيني 

عندما اأجابهم قاFاًل: »اإن الرب اإله اإبراهيم 

واإله ا�صحق واإله يعقوب ولي�ض هو اإله اأموات 

أي�صاً اأن ي�صاألو√  بل اإله اإحياA« و⁄ يتéا�رصوا ا

عن �صيA« لوقا 20: 37 – 40( فاإن كان ا 
اإل������ه اأحياA فال بد من خل������ود النف�ض وقيامة 

م������وات. وبع������د اÿ������راب الث������اين للهيكل  الأ

يف ع������ام 70م اختف������ى ال�صدوقي������ون كلية. 

فوXيفة الكهن������وت والهي������كل ⁄ تعد قاFمة. 

كان ال�صدوقي������ون حرفيني يف تطبيق �رصيعة 

العهد القدË،بينما كان الفري�صيون حرفيني 

يف تطبي������ق �رصيعة العهد الق������دË وال�رصيعة 

أك اأخطاAً من  ال�صفوية، وال�صدوقيون كانوا ا

من. الفري�صيني واهتموا بال�صتقرار والأ

نه اBمن بالقيامة  كر√ ال�صدوقيون امل�صي لأ

بدي������ة وبالثواب  موات وباحلي������اة الأ م������ن الأ

والعقاب، لكنهم ⁄ يتعر�صوا له.

 و⁄ يع������ريو√ التفات������اً، حيث كان مركõهم 

يعاونه������م عل������ى اأن يثبت������وا يف مواقعهم دون 

، اإل اأن الو�صع تغري عندما  التعر�ض للم�صي

، ومل������ا كان������وا املتنفذين يف  ناق�صه������م امل�صي

ال�صلطة فلم يحتملوا هé������وم ال�صيد امل�صي 

أنف�صهم فهاجمو√  فحاورهم،و⁄ يقبل������وا على ا

أوZ������روا عليه ال�صدور، ولع������ل امل�صي كان  وا

اماً ما يعمله، فعندما هاجم امل�صي  يدر 

ن  الفري�صيني وال�صدوقي������ني فالو�صع تغري،لأ

ث������ورة امل�صي ه������ي تطه������ري الهيكل،هي ثورة 

�صد ال�صدوقيني حيث قلب املواFد، وكرا�صي 

ال�صيارفة وباعة احلم������ام،و قال لهم »بيتي 

أنتم جعلتم������و√ مغارة  بيت �ص������الة يدع������ى وا

ل�صو�ض« وملا ثار عليهم علناً، وثار على راأ�ض 

مالهم، دبروا له مكيدة جت�صيماين من خالل 

ريوطي، وقب�صوا عليه وقدمو√  يهوذا ال�ص

للمحاكم������ة، حيث اإن ارتب������ا• ال�صدوقيني 

باحلاك������م الروم������اين �صاعدهم عل������ى اإيقاع 

، وعندما ج������اA امل�صي  احلكم �ص������د امل�صي

للمحاكمة، كان الفري�صيون ي�صمرون له ال�رص 

فاتفق الثنان: الفري�صيون وال�صدوقيون على 

ل�صوا منه.  fiاكمته ليت

 Aعلم������ا ه������م   Scribes:ف���اا oض Ñ���ة  -ال

Îfiف������ون، عرفوا التوراة، وف�رصوا ال�رصيعة. 

وتع������ود وXيفة )الكات������ب( اإىل عهد عõرا يف 

منت�صف القرن اÿام�������ض قبل امليالد. عاد 

ر�������ض املقد�صة  ع������õرا من �صب������ي بابل اإىل الأ

حوا› ع������ام 458م. وكان ال�صبي قد ا�صتمر  
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)577 – 537 ¥.م( جم������ع ع������õرا ال�صعب يف 
أور�صليم وتال عليهم ال�رصيعة لتéديد العهد  ا

بني ا وال�صع������ب، وكان كاتباً ماهراً )عõرا 

7: 7 و6 :11(.

ارتبط الكتبة بالهيكل قبل ال�صبي البابلي 

اأي قب������ل 577 ¥.م، وكان لهم مراكõ ال�رص± 

يف املéامع، وا�صتمدوا م������ن ال�صعب �صلطان 

التف�ص������ري و�������رصì ال�رصيع������ة )12: 38 و39( 

وعندم������ا كان النا�������ض ي�صاألون ع������ن �صلطان 

، كان������وا يتحدثون عن �صلطان التعليم  امل�صي

������ول للكتبة، و⁄ يكن امل�صي واحداً منهم،  امل

كان للفري�صي������ني كتب������ة، وكان لل�صدوقي������ني 

كتب������ة، وعندما يتحد الوح������ي عن الكتبة 

والفري�صي������ني ،كان ي�صري اإىل كتبة الفري�صيني 

مع الفري�صي������ني، )مرق�������ض 21: 16( ودخل 

على لي�ض  الكتبة ع�صوية جممع ال�صنهدرË الأ

بلقب كتبة ب������ل بلقب فري�ص������ي و»�صدوقي« 

ومل������ا كان جممع ال�صنه������درË جممعاً لل�صوؤون 

القانونية فقد كان وجود الكتبة فيه هاماً.

اعتÈ اليهود الكتبة علماA ال�صعب،ومعلمني 

للنامو�ض )لوقا 5 – 17(و )اأعمال الر�صل 5: 
34( وانتقادات كث������رية وجهها ال�صيد امل�صي 

للكتبة الفري�صيني  أ�صا�ص������اً  للفري�صيني كانت ا

)لوقا 11: 46 – 52 و2: 46 و11: 43( فكل 
�ص������ارات اإىل القوانني الع�ص������رية التطبيق،  الإ

 Aنبيا ولوية،واحلك������م عل������ى الأ وال�صع������ي لالأ

عدام،حتى �صماهم امل�ص�ي »قاتلو  برار بالإ الأ

نبياA« )متى 23: 31( وكان الكتبة يتقدمون  الأ

على العلمانيني اأك من الفري�صيني لع�صوية 

ال�صنهدرË، ومن الكتبة نيقودÁو�ض )يوحنا 

ول معلم النامو�ض  3: 1و 7 :50( وZمالFيل الأ

)اأعمال الر�صل 5 :34( وابنه �صمعان، وبول�ض 

أي�صاً، اأعمال الر�صل )25:  الر�صول كان منهم ا

1 – 11( وقد ا�صتغل يف املحكمة ا÷ناFية.
ضيني���ا:Essenes  �صيع������ة  oضيني��� ا -ال

،كان اأع�صاوؤها  يهودي������ة معا�������رصة للم�صي������

يعي�ص������ون يف جماعات تروي�صي������ة ول يõال 

 . تاأثريها يف امل�صيحي������ة القدÁة Zري وا�ص

طوطات التي ع عليها يف قمران  ولعل امل

على ي������د املطران ال�رصياين م������ار اثنا�صيو�ض 

ها  ي�ص������وع �صموFي������ل عام 1947م. ق������د ن�ص

B�صينيون كانوا يعي�صون يف مغاFر تلك الناحية. ا

�صيني������ون جمموع������ة م������ن املõارعني  Bوكان ال

واحلرفيني،عا�ص������وا يف الÈية،در�صوا الوحي 

واجتمع������وا يف املéمع ي������وم ال�صبت، وقد�صوا 

ال�صب������ت، وكان������وا يذهبون للعم������ل مبكرين، 

ث������م يعودون حوا› احلادي������ة ع�رصة �صباحاً، 

 ،Aتمعون مع������اً مرتدين املالب�������ض البي�صاéي

بعده������ا ي�صÎكون يف Z������ذاA جماعي ك�رصكة 

حتمل معنى دينياً.

�صينيون حياة ب�صيطة، ⁄ ي�صمحوا  Bعا�ض ال

ا�ض Zرب������اA اإل بعد  أ�ص اأن يدخ������ل بينه������م ا

أو  اختبار قا�������ض ملدة قد ت�ص������ل اإىل عامني ا

�صكوا مبا  ������وا ال�صبت،  ثالث������ة اأعوام، حف
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كل، النوم،  ج������اA يف ال�رصيع������ة ال�صفوي������ة: الأ

والعم������ل. و�صالته������م كلها كان������ت ممار�صات 

رهم، كانوا يرف�صون الق�صم،  طق�صي������ة يف ن

ويطالب������ون بعدم الب�ص������ق يف املéمع،وعدم 

النوم فيه. و�صعوا حدوداً لل�صحك، رف�صوا 

ن�صان  ع������ري ا÷�ص������م، طالبوا باأن يك������ون الإ

�صادقاً عندما يتحد مبا Áلك.

⁄ يكن لهم م������كان �صيا�صي، فهم جماعة 

متوا�صعة تعي�ض التقوى الطق�صية يف ب�صاطة 

اه������ر، وكان عددهم قليال  وه������دوA، دون م

ج������داً. وÁيلون اإىل الن�ص������ك والõهد Zالباً. 

وهم عموماً ب�صكل الرهبان املتوحدين.

Xه������ر   Zealots ن���ا:  oن رو  -الغي���
الغي������ورون من الي�صار الفري�ص������ي، وهم كبار 

زعم������اA احلركة املعروفني ب������� يهوذا ا÷مال 

judas of gamala وال������ذي Xهر يف عام 
6م، ث������م يوحنا جي�صال حي������ث Xهر يف 66م 

أور�صليم يف 70م. وكان  أ�صقطت ا وقاد حركة ا

يوحنا ويهوذا جليلني.

 Aأث������ار ال�صعب حركة اإح�صا كان اأول من ا

هر الغيورون يطالبون بتحرير  كرينيو�ض، ف

الوطن م������ن امل�صتعم������ر الروم������اين، طالبوا 

بع������دم دف������ع ال�رصيب������ة للروم������ان وطالبوا 

ب������اأن يحمل اأع�ص������اA احلõب ال�ص������الì، كان 

الغيورون قلة،وكان������وا يف بقعة fiددة، وكان 

اوب معهم، و⁄ يحد  وا�صح������اً اأن امل�صي 

ن اأن  . واأZلب ال ع������داA بينهم وبني امل�صي������

بع�������ض التالميذ دخل������وا ح������õب الغيورين، 

لقد حمل بع�������ض التالميذ ال�صالì، وعندما 

هوج������م امل�صي يف ب�صت������ان جت�صيماين، قطع 

�ض( عبد رFي�������ض الكهنة  بطر�������ض اأذن )مل

بح������د ال�صي������ف.⁄ يدخ������ل امل�صي������ ع�صوية 

احل������õب، لكن تفه������م امل�صي له������م وارتبا• 

بع�������ض التالميذ به، ع������اون على اإعطاA قوة 

للحõب يف الدين اليهودي الفل�صطيني، وكان 

حõبهم يعد حõباً مندفعاً. وكان التمرد على 

عهد يهوذا ا÷ليلي، الوارد ذكر√ يف »اأعمال 

الر�ص������ل 37:5« نقطة انطالقة حركة �صمت 

اأن�صاراً قاوموا الحتالل الروماين لبالدهم. 

ل ي������رد ذك������ر الغيورين يف العه������د ا÷ديد، 

ولعل �صمعان الر�صول امللقب بالغيور يف متى 

ومرق�ض كان ينتمي قبل اهتداFه اإىل حõبهم، 

ريب الهيكل  وع������اون الغيورين على هدم وت

يف عام 70م.

���د  �ض£���   ض���  ف Vض��� ال�ضيا ال

�ضي ال�ضيد ا

كانت فل�صطني يف ع�������رص ال�صيد امل�صي 

خا�صعة لل�صيادة الرومانية، وكان ا�صتقاللها 

ا�صمياً، وقد ب�صط ال�صتعمار الروماين وجود√ 

أ�صاA يف تعامل������ه مع ال�صعب،  يف فل�صط������ني وا

نه������م حلوا  كذل������ك ك������ر√ اليه������ود الرومان لأ

fiل مفهومهم القاF������م على اأن دولتهم دولة 

ثيوؤقراطية اأي دينية يحكمها الكهنة، ولذلك 

عني قي�رص روما ممثاًل له يف فل�صطني، مما 
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يوؤكد �صيادة روما على ال�صعب يف فل�صطني.

أثقلت الدولة الرومانية كاهل ال�صعب  لقد ا

بال�رصاF������ب، وفر�ص������ت ا÷õية ق�������رصاً على 

ال�صعب، حت������ى اإن ال�صيد امل�صي نف�صه �صدد 

ال�رصيب������ة كما هو من�صو�������ض يف  »متى 17: 

24 – 27« كما تنوع������ت ال�رصاFب وتعددت 
�صافة اإىل �رصيبة الدولة  على ال�صع������ب، فبالإ

الرومانية هن������ا �رصيبة الهي������كل و�رصيبة 

ع�صور احلقل مما جعل ال�صعب يعاين املرارة 

ويح�ض بالتذمر.

لقد تعاقب على حكم ال�صعب يف فل�صطني 

ني فاأذاقوا  قادة من الرومان كانوا ق�صاة ف

ر  ألوانا من العذابات، منهم من �ص ال�صعب ا

ال�صع������ب ملاBربه واأZرا�صه، وقلة منهم اهتمت 

ن�صاA والتعمري. بالإ

أ ال�صتعمار الروماين ع������ام 63 ¥.م  ب������دا

وكان لروم������ا ال�صيادة املطلق������ة يف فل�صطني 

حي������ث اعتÈت فل�صط������ني جAõاً م������ن ولية 

�صوري������ة، وقد �ص������در هذا الق������رار يف عهد 

كريينو�ض عندما كان والياً على �صورية وذلك 

بني عامي 6 – 9م واأخرياً جاA بيالط�ض اإىل 
أ�صاA يف معاملته  احلكم عام 26 – 36م وقد ا
لليهود وهو الذي حكم على امل�صي باملوت.

Bنذا هي  لقد كانت الثقاف������ة اليونانية ا

نف�صها ثقاف������ة الدول������ة الرومانية، امتõجت 

ثقاف������ة فل�صط������ني فكونت ثقاف������ة ح�صارية 

واح������دة، مع ذلك كان ال�صع������ب يف فل�صطني 

راف�صاً الوجود الروماين بني Xهرانيه، لكن 

ال�صعب قب������ل ذلك �صاZراً، اعتقاداً منهم اأن 

رادته،  تفو¥ الرومان عليه������م وخ�صوعهم لإ

دليل على ع������دم ر�صى ا عن������ه، وكان يف 

يماً �صيقوم  تعاليم وتقاليد اليهود اأن ملكاً ع

 Aمالهم لذلك ترقبوا جميBمنهم ويحقق لهم ا

ل�صه������م من حكم  ر لعل������ه ي امل�صي������ املنت

الرومان ، فكان الوجود الروماين يف فل�صطني 

ي�صبب م�صاكل كثرية، حيث ا�صتغلهم الرومان 

أب�صع ا�صتغ������الل حتى اإنهم عينوا يهوداً جباة  ا

يéبون �رصاFب الدولة الرومانية من ال�صعب 

مم������ا زاد يف ا�صتغاللهم،و لعل يف �صورة زكا 

‰وذج �صاد¥ لهذا ال�صتغالل.

وكان لل�صدوقي������ني، وهم حõب �صيا�صي، 

دور يف عق������د التحالف م������ع الرومان، وذلك 

لتحقي������ق م�صال������ الطرف������ني، لذل������ك نقم 

اليهود على كل الذي������ن تعاونوا مع الرومان، 

واعتÈوهم خونة ف�صلوا م�صال ال�صتعمار 

على م�صال������ دولتهم، لذلك كان ال�صعب يف 

 ،Aرة ازدرا ������ر اإىل الع�صارين ن فل�صطني ين

نه������م تعاونوا م������ع الرومان ونهب������وا اأموال  لأ

ال�صع������ب، وكان ال�صع������ب ي�صعهم يف م�صا± 

اÿطاأة.

أنن������ا عندما نربط بني  ي�ص������ا± اإىل هذا ا

الدين والدولة، ي�صب رج������ال الدين �صلطة 

دنيوي������ة ودكتاتوري������ة قا�صي������ة عل������ى الدولة 

�صا�ض يعد  وال�صع������ب، فرج������ل الدي������ن يف الأ
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�صا√ الب�صطاA من ال�صعب،  نف�صه رجل ا ي

اف������ون رف�������ض دعوته، فب������دل اأن يكون  وي

مب�������رصاً ومعلماً يدعو النا�ض اإىل حياة كرÁة 

ذ م������ن القانون و�صيلة  ،ينقل������ب اإىل حكم يت

لفر�������ض اأحكام قا�صية . وه������ذا لعمري مما 

أنه  الف الدين flالف������ة �رصيحة، ناهيك ا ي

اإذا ما ح�ص������ل خال± بني دولتني، اإحداهما 

دول������ة ديني������ة، فالدول������ة الديني������ة تاأخذ يف 

خر، فيحتدم النõاع  Bتف�صريها معاداة الدين ال

وي�صتد اÿال± وينعدم احلوار والنقا�ض بني 

طرا±. الأ

أ�ص������د تكمن يف اأن رجل  وهنا خطورة ا

الدي������ن يف الدولة ي�صب������ موXفاً يف الدولة 

،وهن������ا ي�صب������ الدي������ن و�صيلة عن������د رجال 

ال�صيا�ص������ة، بحيث تتكيف الدول������ة اإزاA هذا 

املوXف وفق مõاجها.

Á������ان يف جوه������ر√، عالقة  ومل������ا كان الإ

تار مبلA حريته ما ير�صي  ن�صان بربه، ي الإ

رب������ه فال Áك������ن اأن يحول يف ه������ذ√ احلالة 

 Ëان اإىل فتاوى وقرارات حتليل وحتر������Á الإ

Áان. ي�صيA اإىل الإ

وقد تواجهنا م�صكل������ة اأخرى ; اأن نرZم 

�ض  أو يدعي �ص ، ا ال�صعب على اÿ�صوع 

اأن له وحد√ حق الت�رصيع، فا ملك ا÷ميع، 

أو يدعي اأحد باأن ا  ول يéوز اأن ي�صتاأثر به ا

ملك له وحد√، وه������ذ√ م�صكلة عا�صها اليهود 

تار« وهو  أنف�صهم »�صع������ب ا امل واعتÈوا ا

زعم باطل وا اإله اÿلق برمته، ول ي�صتاأثر 

ب������ه اأح������د، فلي�ض  �صعب خا�������ض اإ‰ا هو 

اإله امل�صكون������ة، اإله التاري مبا�صيه وحا�رص√ 

وم�صتقبله; ومازالت هذ√ امل�صكلة قاFمة حتى 

ع�رصنا احلا�رص عند الدول الثيوؤقراطية اأي 

الدينية، التي تتم�ص������ك ب�رصعية الدين فتõج 

بنف�صها يف م�ص������اكل ل ح�رص لها ي�صا± اإىل 

طÄون  أنا�ض ي ذل������ك اأن الدولة تتاألف م������ن ا

وه������م لي�ص������وا مع�صوم������ني والنا�������ض عندما 

يحكمون با�صم ا قد ين�صبون اأخطاAهم  

وهذا خطاأ، اإذا ل ب������د من ف�صل الدين عن 

�صلط������ة احلكام كي ننق������ي الدين من �صواFب 

الب�رص، ونÎ احلكم  دون اأن نن�صب اإليه 

أو اأخط������اA، ومن ذا الذي يéروؤ اأن  اتهامات ا

أياً كان  يحكم با�ص������م ا كيف يéروؤ حاكم ا

أو اأحكاما ثم  BراA ا أو يقدم ا اأن يعطي قرارات ا

يقول هي من عند ا 

جمع اليهود قدÁ������اً بني الدين والدولة، 

�صا�ض  وكان الت�رصيع عندهم يقوم على هذا الأ

فال�رصيعة تت�صمن قوان������ني مدنية وجناFية، 

وامتõجت ال�رصيعة بالعقيدة اليهودية، حتى 

احت�صن������ت ال�رصيعة القي������م اÿلقية، والقيم 

ال�صحي������ة وال�صل������وات، وكان لهذا العتقاد 

ن�صانية اإىل قوانني،  خطورة اأن تتحول القيم الإ

�صد  وتتحول املباد ال�صحية اإىل قوانني، والأ

مع بني القوانني الدينية بحيث  خطراً اأن 

ت�صب مدنية.
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⁄ تك������ن هذ√ م�صكل������ة الديان������ة اليهودية 

ديان  فح�ص������ب، واإ‰ا م�صكلة عان������ت منها الأ

كلها، حيث ربطت بني الدين والدولة وكانت 

الغاية من هذا الربط، اإطاعة ا واحلر�ض 

ية  رة التاري على الدين ون�رص√، وكانت الن

حتى عند بع�ض العلمانيني تربط بني الدين 

والدولة فتكون الدولة دينية. وقد اأدى ذلك 

اإىل م�صاكل وا�صطرابات كثرية.

وهذ√ fiنة خطرية ا�صتطاعت امل�صيحية 

طاه������ا يف الق������رون الو�صطى عندما  اأن تت

حكم الدي������ن الدولة،وجر هذا الدم بينهما 

اإىل م�صاو كثرية.

واÿلط بني الدي������ن والدولة م�صكلة، بل 

م�صكل������ة اأي دين . ول بد يف هذا ال�صيا¥ اأن 

ن�صتعر�������ض موقف املõج ب������ني الدين والدولة 

ونعمل على تكوين فكرة عن اليهود يف ع�رص 

أية دولة معا�رصة  أو الو�صع يف ا ، ا ال�صيد امل�صي

تواجه امل�صكلة نف�صها.

مم������ا ل �صك فيه اأن اÿل������ط بني الدين 

������م العبادة وطقو�صها  والدولة يحول اأولً ن

اإىل قوانني فالدين يف حد ذاته اختيار ولي�ض 

أو اإرZاماً، خذ ال�صوم مثاًل: ل يéوز  ق�������رصاً ا

ن�صان  اأن يك������ون قانوناً، ول يéوز اأن يرZم الإ

أو  ن�صان حر يف اأن ي�صوم ا على ال�ص������وم، فالإ

ل ي�صوم، وال�صوم فري�صة دينية، وهنا تõداد 

امل�صكلة �صوAاً عندما تفر�ض القوانني الدينية 

عقوبات يف الدولة الدينية. فالذي ل ي�صوم 

يحاكم اأمام املحكمة، وهذا اأمر له خطورته، 

ن�صان  ونحن نعل������م اأن الدين هو عالق������ة الإ

بربه، والذي ي�صلي اإ‰ا لري�صي ربه، واإذا ما 

حتول الدين اإىل قوانني يكون الدين قد فقد 

رو± ل Zنى عن  هيبته وجالله. ويف كل ال

الدين، فهو �صمري النا�ض وطريقهم اإىل عبادة 

يéابي  ن�صاين الإ ا وممار�صة ال�صل������و الإ

ن�ص������ان يف اأعماله .وقد قال  الذي يكتنõ√ الإ

: »الرجل ال�صال من كنõ قلبه  ال�صيد امل�صي

������رج ال�صاحلات والرجل ال�رصير  ال�صال ي

م  رج ال�رصور« ويف مع من قلبه ال�رصي������ر ي

احل������الت يبق������ى ال�صمري والدي������ن موجهني 

ن�صان يف العا⁄. حقيقيني مل�صرية الإ

اإن ف�ص������ل الدين عن الدولة يقر√ العقل، 

لو¥ واÿالق  كرامة للدين، فالعالقة بني امل

لو¥  هي عالقة مبا�رصة وحرة، ومن حق امل

ت������ار ما يريد، واأن يتحر بر�صا√. اأما  اأن ي

أ  اإذا حتول الدين اإىل قانون، Xهر الõيف باأ�صوا

أنهم  اهرون ا د النا�������ض يت �ص������ور√، واإننا 

�صاFمون وهم يف احلقيقة لي�صوا ب�صاFمني، 

اهرون بالتدين ولي�صوا مبتدينني. يت

واإذا عدن������ا اإىل قول ال�صي������د امل�صي عن 

ال�صوم وال�صالة وال�صدقة )متى 6( وجدنا√ 

اهرون للنا�ض  أولÄ������ك الذين يت يلوم ويقرع ا

أنهم م�صل������ون اأو �صاFم������ون اأو مت�صدقون،  ا

فالعبادة يف جوهرها هي هد± لتمéيد ا�صم 

هرون خال±  أنه������م ي ، ولي�ص������ت و�صيلة ا ا
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ما يبطنون .لق������د ا�صتوفوا اأجرهم . ي�صا± 

اإىل ذل������ك اأن �رصيعة ا متدرجة، فال�رصيعة 

براهيم اإ‰������ا تدرجت يف  الت������ي اأعطي������ت لإ

�صلم الرقي، وعندما �صلمت ملو�صى تدرجت، 

وتطورت وكذل������ك عندما �صلم������ت اإىل داود 

وهك������ذا دواليك.. والت������درج معنا√ الرتبا• 

������رو± ال�صعب ومفاهيمه ; فكلما ارتفعت  ب

الثقاف������ة وتقدمت احل�صارة تع������دل مفهوم 

معاملة ا لل�صعب، فا يتحد اإىل النا�ض 

أ�صاليبهم وXروفه������م واإدراكاتهم  من خ������الل ا

وا�صتيعاباته������م ويق������دم له������م الو�صاي������ا مما 

Áكنهم من اإدراكها وفهمها، وتدرج ال�رصيعة 

هنا، يرتبط بق������درات النا�ض على التéارب 

وا�صتيعاب النا�ض لكل ع�رص ح�صب Xروفهم 

واإمكاناتهم، ففي ع�رص مو�صى كان �صعب ا 

تار« هو املرك������õ، وما يفهمه ال�صعب اأن  »امل

نبياA ومنهم  ا هو اإلههم وحدهم. اإل اأن الأ

ألهمهم ا فاأو�صحوا اأن ا قادر  عامو�ض ا

براهيم،  أبناA لإ عل������ى اأن ي�صنع من احلéارة ا

وه������ذا ما ردد√ ربنا ي�صوع امل�صي الذي اأعلن 

برار  أي�ص������اً اأن ا ي�������رص¥ �صم�صه عل������ى الأ ا

امل������ني، هو اإله لكل ال�صع������وب. وبالتا›  وال

������ر ال�صيد امل�صي������ اإىل ال�رصيعة يف العهد  ن

القدË وعمل على تطويرها واإكمالها.

لقد ثبت بالتéرب������ة والختيار اأن تقييد 

لهية يف ع�رص  الدين بتحوي������ل ال�رصيع������ة الإ

م������ا اإىل قوان������ني جام������دة يéعل م������ن هذ√ 

القوانني هدف������اً، فتتحéر ال�رصيعة وتنكم�ض 

عل������ى ذاتها، بدلً م������ن اأن تتكيف مع الع�رص 

ن�صان وتقدمه،  والõم������ن وترقى مع رق������ي الإ

ن�صان من الناحية الثقافية  ومل������ا كان تقدم الإ

والجتماعية وال�صيا�صية والقت�صادية هد± 

ن�صان، هن������ا ممار�صة ال�رصيعة تتطور  ا لالإ

مع X������رو± احلياة. لذل������ك ل يéوز تقييد 

ال�رصيعة بحيث تتحول اإىل قوانني جامدة ل 

حركة فيها ول حياة.

أنه لي�ض من  ل�������ض من كالمنا ه������ذا ا  ن

م�صلحة الدين يف �صيA اأن يتحول اإىل �رصيعة 

أو قوانني دول������ة ول اأن ي�صب الدين  ديني������ة ا

أث������ري√ واأهميته  �صيا�صة، لÄ������ال يفقد الدين تا

ن�صان  ل������ق الإ كدي������ن. ويف كل احلالت ⁄ ي

ن�صان ومن  لل�صبت بل خلق ال�صبت من اأجل الإ

ن�صان،  هذا املقيا�ض الدي������ن هو يف خدمة الإ

ن�ص������ان مل������õم بتنفيذ ما Áلي������ه ال�صمري  والإ

يل������ة لتحقيق  Bوالدي������ن يف �صل������و ال�صبل ال

 Aر�������ض. فاأحكام ال�صما ملك������وت ا على الأ

ل توحى م������ن قبل ال�صا�صة  واحلكام ول من 

 Aبل هي �صي. باطرة وامللو قبل الروؤ�صاA والأ

اماً. واأحكام ا  نقي �صام اإلهي Zري ذلك 

وحكمته Zري اأحكام الب�رص وحكمتهم.
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������ل ص������ل ص������ل اأو و�صية ا÷ليل(، والذي  صالة الر�صالة الر� الة الر�صالة الر�ص صم )ر�صم )ر� م )ر�صم )ر�ص صطل������ق عليه ا�صطل������ق عليه ا� أ الن�ض الذي ا

������كل fiور هذا البحث، يعود ص������كل fiور هذا البحث، يعود ص������كل fiور هذا البحث، يعود اإىل الن�صف الثاين من القرن الثاين للميالد.  صي�صي�

Bثار الÎجمة عن ال�رصيانية  اوهو مدون باللغة اليونانية. والن�ض اليوناين يحمل اوهو مدون باللغة اليونانية. والن�ض اليوناين يحمل ا

وري صوري صوري  صو ال�صو ال� أ �صل ال�رصياين )ا كم������ا يعتقد العلماA الذين عملوا عليه. اأما ذلك الأ

اللغة( فلم يع عليه اأحد حتى اليوم.   

من صمن صمن  صنذا ⁄ تدخله �صنذا ⁄ تدخله � B ة صة صة ا صن الكني�صن الكني� اإتالفه قدÁاً. حيث اإ sاع، صاع، صاع، اأو مت صولعله �صولعله �

أنه  ������رت اإليه على ا إيحية املعروفة اليوم. ون ������رت  إيحية املعروفة اليوم. ون ������رت ص ������رت صيحية املعروفة اليوم. ون يحية املعروفة اليوم. ون صط������ار الن�صو�ض القانوني������ة امل�صط������ار الن�صو�ض القانوني������ة امل� اإ

�س. ي  بار ر م ض ر  ضا با و

. ض ر  : الفنا  ل الفن الع

❁❁

ò

ية �ضي ار ا يةض   �ضي ار ا يةض   �ضي ار ا ضم   ضم

ض د ضفا م د فا م

❁
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أو  من الن�صو�ض املنحولة. ولفß /منحول/ ا

تعماله صتعماله صتعماله  ص�ص� /ابوكريف������ا/ هو التعبري الذي درج ا

أناجيل  يحية م������ن اصيحية م������ن اصيحية م������ن ا صمل�صمل� مي������ة صمي������ة صمي������ة الكتاب������ات ا صلت�صلت�

إة يف اإة يف اإطار  ة يف اصة يف اص صلكني�صلكني� ى ⁄ تدخله������ا وى ⁄ تدخله������ا وؤى ⁄ تدخله������ا ا واF������ل ورواF������ل ور اF������ل ورصاF������ل ورص صور�صور�

مياصمياصمياً.  صملعÎ± بها ر�صملعÎ± بها ر� أو ا الن�صو�ض القانونية، ا

Zري اأن الكلمة اليونانية )ابوكريفا( التي تدل 

أو املنحولة، يف  مية اصمية اصمية ا صلر�صلر� عل������ى الكتابات Zري ا

ة، اصة، اصة، اإ‰ا تدل، يف اأ�صلها اليوناين،  صلكني�صلكني� لغ������ة ا

أو باطني اأو جاA بوحي.  ��رصي ا���رصي ا���رصي ا �عل������ى ما هو �����عل������ى ما هو ����

أك تل������ك الن�صو�ض املنحول������ة مت تدوينها  وا

ورية، كما هو حال صورية، كما هو حال صورية، كما هو حال الن�ض الذي  ص�صلي يف �ص�صلي يف � الأ

الة صالة صالة  صم »ر�صم »ر� م »ر�صم »ر�ص ص�ص� نتحد عنه. وقد اصنتحد عنه. وقد اصنتحد عنه. وقد اأطلق عليه ا ص�ص�

ن اأحداثه تق�ض  ������ل اص������ل اص������ل اأو و�صية ا÷ليل« لأ صلر�صلر� ا

������وع/ للتالمذة بع������د قيامته من ص������وع/ للتالمذة بع������د قيامته من ص������وع/ للتالمذة بع������د قيامته من  صFي /ي�صFي /ي� اتراترا

 .Aصما .Aصما .Aما صل�صل� إلنهاF������ي اإلنهاF������ي اإىل ا امل������وت. وقبل �صعود√ ا

اليهودية.  ري��ري��ري ������ ���Z )ليل÷����Z )ليل÷� وذل������ك يف منطقة )ا

������وع منها وعل������م فيها. ومنها ص������وع منها وعل������م فيها. ومنها ص������وع منها وعل������م فيها. ومنها  صلتي جاA ي�صلتي جاA ي� وا

أooطلق عليهم  o أك التالم������ذة الذي������ن ا اخت������ار ا

��ني، ا���ني، ا���ني، اأي Zري اليهود  �÷ليلي����÷ليلي��� م صم صم ا ص�ص� فيما بع������د ا

ل(. وصل(. وصل(. وا÷ليل هو  صلر�صلر� كما نعلم من )اأعم������ال ا

كانه صكانه صكانه  ص. وكان �ص. وكان � نيطنيطني طصطص صما› م������ن فل�صما› م������ن فل� ما› م������ن فل�صما› م������ن فل�ص صل�صل� م صم صم ا صلق�صلق� ا

��ني )���ني )���ني )املق�صود  �لوثني����لوثني��� ال��ال��الد من ا ������ �ملي����ملي��� قب������ل وبعد ا

نيليونانينيليونانيني( لذلك  ا نيملقيمنيملقيمني ا ض وبع�ض وبع�ض نيورينيوريني وريصوريص صل�صل� ا

ض·( كم������ا نعلم من بع�ض·( كم������ا نعلم من بع�ض �م������ي ب�م������ي ب� )جليل الأ oم������ي بصم������ي بص ص�ص�

يل مت������ى/4(. وكان اليهود  إت من اإت من اإ الفقرالفقرا ا

هل ا÷لي������ل. كما تعلمنا  الكرالكراهية لأ يكن������ون يكن������ون يكن������ون ا

يل يوحنا حيث يقول  إلتالية من اإلتالية من اإ الفق������رة ا

�ض الذي يدافع عن  كبري الكهنة اليهود لل�ص

أنه  ي�صوع: »اأنت اأي�صاً من ا÷ليل. اأبحث تر ا

ل يقوم نبي من ا÷ليل«.

ومن الغرابة مبكان اأن هذ√ الر�صالة /اأو 

 Aو�صي������ة ا÷ليل/ ⁄ يذكرها اأحد من القدما

تها  طال¥. ولقد متs اكت�ص������ا± ن�ص عل������ى الإ

وىل �صنة 1895 منقولة اإىل اللغة القبطية، 
الأ

ة اأقدم. ثم  أنها قد تoرجمت عن ن�ص وتب������ني ا

متs اكت�ص������ا± مقطع منها مÎج������م اإىل اللغة 

الالتيني������ة يعود اإىل القرن اÿام�ض للميالد. 

ة  ������ة القبطية ون�ص وقد متs ن�رص√ مع الن�ص

ثيوبية.  وا عليه������ا يف الكني�صة الأ اأخ������رى ع

وذلك يف مطلع القرن املا�صي.

الر�صالة التي نتحد عنها لي�صت ر�صالة 

يف احلقيق������ة، بقدر ما ه������ي حوار يدور بني 

ي�صوع املتé�ص������د بعد قيامته من املوت، وبني 

حوارييه اأو تالمذت������ه، الذين يطرحون عليه 

�صÄل������ة ليدلهم على ما عليه������م اأن يفعلوا  الأ

لن�رص ر�صالته بعد �صع������ود√ اإىل ال�صماA. ويف 

أ�صÄلتهم ي�������رصì لهم ي�صوع )ونقول  رد√ عل������ى ا

ن يoطلق عليه لقب 
نه ⁄ يك������ن يحب اأ ي�صوع لأ

مور الروحية. ويق�ض  ( الكثري من الأ امل�صي������

عليه������م نõوله اإىل ا÷حي������م بعد املوت )وهو 

ناجيل القانونية(. ويحدثهم  اأمر ليرد يف الأ

عن يوم الدينونة، ويحثهم على امل�صي قدماً. 

خري في�صف �صعود ي�صوع اإىل 
أم������ا امل�صهد الأ ا

.Aال�صما
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Zري اأن اأهمية هذ√ الر�صالة 

أو الو�صية تاأتي، وعلى نحو خا�ض  ا

 ،õأنها ترك له دللة بعي������دة، يف ا

وعلى ل�ص������ان ي�صوع، على الدور 

الدور  وعل������ى  لدم�صق  الكب������ري 

الذي �ص������و± يقوم به بول�ض يف 

ن�رص امل�صيحية يف العا⁄ انطالقاً 

من دم�صق. خا�صة واأن )بول�ض( 

. و⁄  ⁄ يكن من تالم������ذة امل�صي

كما هو حال  �صي������اً  يعرفه �ص

خرين يف فل�صطني.  Bالتالمذة ال

و⁄ يتعر± على امل�صيحية النا�صÄة 

�صوى بع������د احلد اÿطري يف 

حياته. اأي )الروؤيا( التي حدثت 

أبواب دم�ص������ق والتي  له عل������ى ا

Zريت م������ن جمرى حياته تغيرياً 

كلي������اً وجعلت منه ر�صول امل�صي 

أننا ن�صتطيع  اإىل العا⁄، بحي������ث ا

 Aاأن نق������ول اإن������ه، وبع������د اهتدا

بول�ض يف دم�صق، �صارت امل�صيحية م�صيحية 

 Aبا Bاأخرى، ل عالقة لها ل باليهودية، ول بال

ن�صاب  التوراتيني ول بالعهد القدË. ول بالأ

Bدم واإبراهيم وداود )كما  الت������ي ت�صع������د اإىل ا

يلي متى ولوقا مع بع�ض الختال±(.  يف اإ

ر منه ي�صوع حني قال لليهود اإن  وهو اأمر �ص

ا قادر اأن يقي������م من هذ√ احلéارة اأولداً 

يل لوق������ا.3(. ونفى اأن يكون  براهي������م )اإ لإ

من ن�صل داود، واعتÈ نف�صه اأعلى من ذلك. 

بل، واأعلى م������ن �صليمان حني خاطب اليهود 

م من  م�صرياً اإىل نف�صه: »ه������ا هنا اأعلى اأع

12(. ثم اأعلى من  يل مت������ى �صليم������ان« )اإ

اإبراهيم حني قال: »قب������ل اأن يكون اإبراهيم 

أنا كنت«. فاأخذ اليهود حéارة لريجمو√ بها  ا

«. بول�ض بدور√  9 يل يوحن������ا فتوارى. »اإ

ن�صاب اليهودية  ر من خراف������ة الأ �صو± ي�ص

فيما بع������د كما نعلم من بع�������ض ر�صاFله: »ل 
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أن�صاب لي�ض لها  ين�رص± النا�ض خراف������ات وا

أو:  نهاية«.)ر�صال������ة اأوىل اإىل طيموتاو�������ض(. ا

ن�صاب  �صي������ة، وذكر الأ »اأما املباحثات ال�ص

واملناق�صة يف ال�رصيعة. فاأجتنبها. فاإنها Zري 

مفيدة وباطلة« )ر�صال������ة اإىل طيط�ض(. على 

مور، قد  ه������ذا النحو، يبدو للمتمع������ن يف الأ

مت فهم ر�صال������ة ي�صوع يف دم�صق. اإنها لي�صت 

أو بن������ي اإ�رصاFيل. بل  ر�صال������ة موجهة لليهود ا

اإىل )الوثنيني( اأي، اأهل بالد ال�صام. والعرا¥ 

على نحو خا�ض. ومن ثم فاإىل العا⁄ باأجمعه: 

»اذهبوا يف العا⁄ كل������ه، واأعلنوا الب�صارة اإىل 

16(. وهذا  يل مرق�ض اÿلق اأجمعني«. )اإ

ما تعلمه بول�ض يف دم�صق بعد الروؤيا. فانطلق 

Bنذا  من دم�صق اإىل اأنطاكية عا�صمة �صورية ا

واحلا�رصة العاملية. ومنها فيما بعد اإىل روما 

والعا⁄.

واإىل الق������ار الن�ض احل������ريف ملا يقوله 

ي�صوع حلوارييه عن )بول�ض(، وعن دور√، وعن 

املنطقة التي �صياأتي منها كما هو يف الر�صالة 

أو الو�صية. و�ص������و± نالحß يف كالم ي�صوع  ا

ية تغري من املفهوم  اإ�صارات جغرافية وتاري

التقليدي ال�صاF������د عن ن�صوA امل�صيحية، ومن 

جغرافيا وتاري انط������ال¥ الدعوة. وهو اأمر 

أو اإنه قد مت التعتيم  أنه ⁄ يك������ن معروفاً ا اإما ا

�صباب يطول �رصحها، �صو±  عليه فيما بعد لأ

نتعر�ض لبع�صها يف ثنايا هذا البحث.

واFل )التالمذة(  يقول /ي�صوع/ لر�صله  الأ

أو ر�صالة الر�صل(:  يف ن�ض )و�صية ا÷لي������ل ا

)قريباً �ص������و± تلتقون برج������ل ا�صمه )�صاول 

اأي بول�������ض(.. ه������ذا الرج������ل �ص������و± ي�صمع 

كالم������ي نازلً اإلي������ه من ال�صم������اA )اإ�صارة اإىل 

أبواب دم�ص������ق(. و�صو± تاأخذ√  الروؤي������ا على ا

الرعدة، ويدب فيه اÿ������و±. و�صو± تعمى 

عينا√ ث������م �ص������و± تنفتحان. فم������دوا له يد 

أنا اأفعل معكم.. هذا  العون، وان�رصو√ كم������ا ا

الرج������ل )بول�ض( �صو± éÁ������د اأبي الذي يف 

يل(  ال�صماوات. و�صو± ين�رص الب�صارة )الإ

بني الأ· )Z������ري اليه������ود(. والذين ي�صغون 

اإلي������ه �صو± يoكتب له������م اÿال�ض. ثم �صو± 

يoدفع اإىل اأيدي اأعداF������ه )اليهود(.. ف�صاألنا√ 

)التالمذة(: متى ي������ارب نلتقي بهذا الرجل 

فاأجاب الرجل قاFاًل: ه������ذا الرجل )بول�ض( 

أر�������ض )كيليكيا(، )وكانت كيليكيا  رج من ا ي

Bنذا تابعة ل�صورية(، ليم�صي اإىل )دم�صق(  ا

أنتم  يف )�صورية( ليك الكناF�ض التي اأقمتم ا

أتكلم من خالله. و�صو±  �رصوحها. و�ص������و± ا

ياأتي ب�رصعة حتى يتحق������ق قول النبي الذي 

أ بت�صمية  أنه من اأر�ض )�صورية( �صاأبدا قال: ها ا

ن������ه ببول�ض يتحقق  أور�صلي������م ا÷ديدة(.. لأ )ا

جمد اأبي ال�صماوي(. ن�ض هذا الكالم يعود، 

ت�صني، اإىل منت�صف القرن الثاين  ح�صب امل

للميالد. اأي اأن الن�ض هو من بني الن�صو�ض 

أ�صلفنا، ⁄  وىل ومع ذل������ك، وكما ا امل�صيحية الأ

يoعر± اإل من������ذ وقت قليل بالن�صبة اإىل Zري√ 
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وىل. ومن الغرابة  من الن�صو�ض امل�صيحية الأ

وىل ⁄ ت�رص اإليه على 
مب������كان اأن الكني�ص������ة الأ

طال¥. الإ

أننا نالحß )ورمب������ا كان ذلك هو  Z������ري ا

ال�صبب( ما فيه م������ن تاأكيد على دور )بول�ض 

ال�ص������وري( وعل������ى دور �صوري������ة )دم�صق( يف 

ن�رص م�صيحية ل عالق������ة لها باليهودية على 

ط������ال¥. واإن الدع������وة ت�ص������ري موجهة اإىل  الإ

الوثنيني، ولي�ض اإىل اليهود، كما حاول البع�ض 

 Aاأن يفعل واأن يكتب يف بد Aالقدما  Aبا Bمن ال

ن�صوA امل�صيحية. وهن������ا يف الن�ض اإ�صارات 

تدل على كالم ⁄ ي�صمع به اأحد من قبل، كقول 

النبي املذكور يف الن�ض اإنه من اأر�ض )�صورية( 

أور�صليم ا÷ديدة(. فال اأحد  أ بت�صمية )ا �صاأبدا

يعر± من كان هذا )النبي(. ومتى قال هذا 

الكالم الذي يقوله ي�صوع يف الر�صالة موؤكداً 

على دور )دم�صق( يف ولدة ون�رص امل�صيحية. 

�صارة اإىل ا�صم ذلك )النبي( يدل على  وعدم الإ

أن������ه كان معروفاً بقوله هذا. Zري اأن التعتيم  ا

�ض )دم�صق(  مور فيما ي �صمل الكثري من الأ

وهي احلا�������رصة التي يتحد عنها ي�صوع يف 

أبواب دم�صق( كم������ن يعرفها  )الروؤي������ا عل������ى ا

مور تغرياً  معرفة دقيق������ة. وحيث تتغ������ري الأ

ية  �صارات التاري أ�صا�صياً كما �صو± نرى والإ ا

كثرية حول جم������يA ي�صوع اإىل دم�صق اأك من 

مرة. والبع�ض يعتق������د اأن الرحيل اإىل م�رص 

أنه  يف طفولة ي�صوع اإ‰������ا كان اإىل دم�صق. وا

�صكن مع اأمه منطق������ة الربوة املعروفة قرب 

�ض  مور التي ت دم�صق. وهنا العديد من الأ

ر فيها على  ي�صوع، والتي ينبغ������ي اإعادة الن

�صوA درا�صة الن�صو�ض درا�صة حتليلية. وعلى 

ثرية ا÷ديدة.  ية والأ �صوA املعطيات التاري

ون�صري هنا، وكمثال، اإىل اأن كتاب اأعمال 

)توما( Zري الر�صمي )املنحول( ي�صري اإىل 

اأحد تالمذة امل�صي با�صم )بطر�ض الكنعاين( 

ونالح������ß اأن هذا ال�صم، مبا فيه من دللة، 

قد اختفى فيما بعد يف الن�صو�ض القانونية 

أي�صاً اأن مفه������وم )احلبل بال دن�ض(  ون�ص������ري ا

ال������ذي يoعتÈ من �صلب الاله������وت امل�صيحي، 

واFل  BباA الكني�ص������ة الأ وال������ذي اأعتمد في������ه ا

أ�صعي������ا تقول )ها  على عب������ارة ترد يف �صفر ا

هي العذراA حتبل وتل������د ابناً(. هذ√ العبارة 

ت�صون  �صا�صية يف امل�صيحية ع عليها امل الأ

كما هي يف ن�ض /اأعرا�ض القمر/ من ن�صو�ض 

اأوZاري������ت /�صوري������ة. وهي حرفي������اً )ها اأن 

وZاريتي  العذراA حتبل وتلد ابناً(. والن�ض الأ

ال�صوري الكنع������اين اأقدم من الن�ض التوراتي 

قل. وهكذا نرى  باأك������ من األف �صنة على الأ

اأن مفه������وم احلبل بال دن�ض )ولدة ي�صوع من 

م������رË بتدخل اإلهي ودون عالقة ج�صدية مع 

رج������ل( هو مفهوم را�ص������ يف الفكر الروحي 

ال�صوري القدË. كذل������ك ن�صري، وعلى �صبيل 

 Aالعذرا Ëاملثال ل احل�رص، اإىل حلم ترا√ مر

ي������ل طفولة ي�صوع  أم ي�ص������وع مذكور يف )اإ ا
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أو ابوكريفا(، يتعر�ض،  بالعربية( /Zري ر�صمي ا

وقب������ل ولدة ي�صوع بقلي������ل، اإىل مو�صوع اإىل 

م������ن �صو± يتوجه ي�صوع بدعوته. ومن �صو± 

يوؤمن بها.

ون������رى /يو�صف/ي�صاأل/مرË/ عن �صبب 

أب�������رص البهéة عل������ى وجهها،  فرحه������ا وقد ا

 oيت
وهي ت�صتعد لل������ولدة، فتقول له: )لقد راأ

ول �صاه������دت بن������ي اإ�رصاFيل 
حلم������ني. يف الأ

أ�صبه باأعم������ى واقف يف  ينوح������ون ويبك������ون، ا

ال�صم�ض ول يرى �صياAها. ويف احللم الثاين 

يتo ال�صعوب الغريبة )Zري اليهود( جال�صون 
أ را

لم������ات ثم �صع  النور فوقهم فابتهéوا  يف ال

فى ما يف  oعمى عاد اإلي������ه الب�رص(. ول ي
كاأ

هذا ال������كالم من دللة يف توج������ه ي�صوع اإىل 

)ال�صع������وب الغريب������ة. Zري اليه������ود(. اأي كل 

�ص������كان اأرجاA املنطقة التي ن�صميها جغرافياً 

ب�/اله������الل اÿ�صيب/.ومن ث������م اإىل من هم 

أم������ر �صو± توؤك������د√ الروؤيا على  أبع������د. وهو ا ا

أبواب دم�صق التي حدثت لبول�ض. ا

واإىل الق������ار اأحدا الروؤيا على مدخل 

دم�ص������ق كما ق�صها /لوقا/ يف كتاب /اأعمال 

الر�صل/ والرواية الر�صمي������ة تقول اإن بول�ض 

ذهب اإىل دم�صق fiم������اًل بر�صاFل من رFي�ض 

أور�صلي������م لعتقال من  املéم������ع اليهودي يف ا

فيها م������ن امل�صيحيني. ف������اإذا و�صعنا الق�صة 

ي فاإننا نعر± اأن �صلطة  يف اإطاره������ا التاري

رFي�ض املéمع املذكور كان������ت دينية وخا�صة 

باليهود، ويف منطق������ة جغرافية fiدودة من 

فل�صطني. فال نفهم كيف ي�صتطيع اأن يتéاوز 

�صلطة ناF������ب امللك احل������ار النبطي الذي 

كانت دم�صق تابعة له. وكيف Áكن له، وباأية 

أنا�صاً من املدينة ويقودهم  �صلطة اأن يعتق������ل ا

أور�صليم. اإىل ا

ا: ة الرو ا

)وبينما هو )بول�ض( �صاFر وقد اقÎب من 

دم�ص������ق. اإذا نور يف ال�صم������اA قد �صطع حوله 

ر�������ض و�صمع �صوتاً يقول له:  ف�صقط على الأ

�صاول. �صاول )ا�صم بول�ض( ملاذا ت�صطهدين 

أنا ي�صوع الذي  فق������ال: من اأنت يا رب قال: ا

أن������ت ت�صطه������د√. ولكن قم فادخ������ل املدينة  ا

)دم�صق( فيقال لك )فيها( ما يéب عليك اأن 

تفعل)....( فنه�ض وهو ل يب�رص �صيÄاً)....( 

فقادو√ بي������د√ ودخلوا به دم�صق. فلبث ثالثة 

أيام مكفو± الب�رص ل ياأكل ول ي�رصب(. هنا،  ا

حتى ل������و تركنا ا÷ان������ب العéاFبي للحكاية 

فمن ال�رصوري التاأكيد على عبارة )يف دم�صق 

يق������ال لك م������ا عليك اأن تفعل( مل������ا فيها من 

اإ�صارات ذات اأهمية عليا. ومن املوؤ�صف اأن /

اأعمال الر�صل/ ل يو�ص كثرياً هذ√ النقطة. 

أنه كان هنا يف  فنحن نعلم فقط بعد ذلك ا

دم�صق تلمي������ذ لي�صوع ا�صمه /حاننيا/ )ولول 

تل������ك احلكاية ملا علمن������ا اأن امل�صيحية كانت 

أنها باتت ت�صكل خطراً  منت�������رصة يف �صورية. وا

مر اإر�صال 
على اليهودية بحيث اقت�ص������ى الأ
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من يقب�ض عليهم( ح�صب الرواية الر�صمية(. 

ه������ر ي�صوع حلاننيا ويقول ل������ه: يا حاننيا.  ي

فيق������ول: لبيك يا رب. فيق������ول له ي�صوع: قم 

فاذه������ب اإىل الõق������ا¥ املع������رو± بامل�صتقيم 

وا�ص������األ يف بيت /يهوذا/ )تلميذ اBخر لي�صوع 

يف دم�صق( عن �صاول الطر�صو�صي )طر�صو�ض 

�صكندرون  Bم�صقط راأ�ض بول�ض وتقع �صمال ال

يف �صورية )اليوم يف تركيا(.. فيقول حاننيا: 

 Aأ�صا أنا�ض كثريين كم ا �صمعت بهذا الرجل من ا

أور�صلي������م. فيقول له ي�صوع:  أتباع������ك يف ا اإىل ا

أداة اخÎتها لكي يحمل  اذهب فهذا الرجل ا

ا�صمي اإىل الوثني������ني وامللو وبني اإ�رصاFيل. 

ونالحß هنا اأن ترتيب الب�صارة flتلف عن 

عل الدعوة )ر�صالة  ناجيل الر�صمية التي  الأ

ي�صوع( موجهة اإىل بن������ي اإ�رصاFيل اأولً. وهنا 

ت�صري موجه������ة اأولً اإىل الوثنيني )يعني Zري 

اليهود(. و�صو± يق������ول بول�ض كالماً م�صابهاً 

فيم������ا بعد يف ر�صاFل������ه(. ويتابع ي�صوع كالمه 

عن بول�ض قاF������اًل: اإين �صاأريه ما يéب عليه 

⁄ يف �صبيل ا�صمي(. اأن يعاين من الأ

ويتابع /اأعمال الر�صل/ على ل�صان لوقا 

حدا فيقول: فيم�صي حاننيا كما  ق�������ض الأ

È√ اأن ي�صوع  اأمر√ ي�ص������وع ويلتقي ببول�ض وي

أر�صله اإليه  أبواب دم�صق ا الذي تراAى له على ا

ليب�رص)...(

فت�صاق������ط عندFذ مثل الق�صور من عيني 

بول�ض فاأب�رص وقام فاعتمد(.

اإن عبارة ت�صاقط الق�صور عن عيني بول�ض 

مور  أنه فه������م الأ عب������ارة جمازية ت������دل على ا

أنن������ا ل نعر± �صيÄاً عما  فهم������اً flتلفاً. Zري ا

قاله حاننيا لبول�ض. لكننا ن�صتطيع، وببع�ض 

ح������دا فيما بعد،  الجتهاد، ومن خالل الأ

أن������ه قدم لبول�ض �صورة flتلفة عن  اأن نقدر ا

تعليم ي�ص������وع وارتبا• هذا التعليم بالروحية 

له  ال�صوري������ة القدÁة واملتاأ�صل������ة. وفكرة الإ

ال�صاب الذي ياأتي وÁوت يف �صبيل الب�رص ثم 

يoبعث حياً من جديد من اأجل خال�ض النا�ض. 

حيان اإله اب������ن. ونع على 
أك الأ وه������و يف ا

�صورته القدÁة ال�صابقة للم�صيحية يف �صور 

البعل ح������دد الكنعاين، ودم������وزي ال�صومري 

وز البابلي واأدوني�ض الفينيقي. و

�ضة: ية ال ل ب و

واأقام بول�ض مع التالميذ الذين يف دم�صق 

)هنا اأي�صاً نالحß مدى انت�صار ر�صالة ي�صوع 

أنه كان معروفاً فيها وله  يف دم�صق. وكي������ف ا

تالميذ. وكيف اأن ي�صوع يعر± دم�صق معرفة 

جيدة ببيوته������ا واأزقتها وحاراتها ومن ي�صكن 

فيها من التالمذة ويف اأي �صارع اأو fiل(.

ا: اب ل و

واأخذ بول�������ض لوقته ين������ادي يف املéامع 

)...( فت�صاور اليهود  باأن ي�صوع هو اب������ن ا

ب������واب نهاراً  ليغتال������و√. فكان������وا يراقبون الأ

مر. ف�صار  ولياًل ليغتال������و√. وعر± بول�ض بالأ
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به تالمي������ذ√ لياًل ودلو√ من ال�صور يف زنبيل. 

)هنا اأي�صاً يéب اأن ننتبه اإىل تعبري »تالميذ√« 

وال�صم������ري يعود على بول�������ض. مما يدل على 

اإقامة مطولة يف دم�صق بحيث �صار له فيها 

أنه تعلم وعلم  أتباع. وحيث يبدو ا أو ا تالمي������ذ ا

�صورة flتلفة للم�صيحية الفل�صطينية(.

ولقد ذك������ر بول�ض فيما بع������د يف ر�صاFله 

العدي������دة، كم عانى وت������اأ⁄ يف �صبيل الدعوة. 

وكم عان������ى ب�صكل خا�ض م������ن اليهود. وهو 

يذكر، كما جاA يف كت������اب /اأعمال الر�صل/، 

اإنه يذر± الدموع ويعاين املحن التي اأ�صابته 

به������ا مكاي������د اليه������ود. وي�صي������ف اإن اليهود 

أنف�صهم الطعام  دبروا موؤامرة فحرموا على ا

أي�صاً، ويف  أو، وا أو يقتلوا بول�������ض. ا وال�رصاب ا

ر�صالته اإىل )قورنتت�ض(: »قد �رصتo لليهودي 

رب اليه������ود. وللذين يف حكم  كاليه������ودي لأ

 oين ل�صت
ال�رصيعة كالذي يف حكم ال�رصيعة مع اأ

د اأن هذ√ العبارات  يف حك������م ال�رصيعة«. و

نه ل  �صول اليهودية لبول�ض. لأ تنفي كلي������اً الأ

ن يقول �رصتo لليهودي كاليهودي 
Áكن ل������ه اأ

اإن كان يهودياً.

ن اإىل انت�صار ر�صالة ي�صوع، 
Bفاإذا عدنا ال

خري، خارج  أثناA حي������اة الأ ومنذ البداي������ة، وا

حدود املنطقة اليهودية التي حاربت الر�صالة 

و/ي�صوع/ كما حارب������ت /بول�ض/، فاإننا نعلم 

من /اأعمال الر�صل/ اأن بول�ض وجماعة معه 

اأخ������ذوا �صفينة تو�صك اأن تقل������ع اإىل فينيقيا 

)�صاحل �صورية ولبن������ان(، فركبوها واأبحروا 

متéه������ني اإىل �صوري������ة. فو�صل������وا اإىل مدينة 

. )ل نعلم  )�صور/ ووجدوا التالمي������ذ هنا

أتباع  أنهم ا رج ا أولÄك التالميذ. والأ من هم ا

بول�ض(. وهذ√ احلكاية تبني بو�صوì اأن الر�صالة 

كانت معروف������ة يف كل فينيقيا القدÁة وكل 

أتباع  أنه كان هنا ا اأرجاA �صورية الطبيعية.وا

 . Bنذا وتالمي������ذ يف كثري من املدن ال�صورية ا

ناجيل القانونية، اأن  أننا نالحß، من الأ كما ا

 ،Aرجا /ي�صوع/ كان داF������م التنقل يف تلك الأ

وداF������م الذهاب اإىل �ص������ور و�صيدا وZريهما 

ي������ل مرق�ض/7/ اأن  من امل������دن. ويعلمنا اإ

ي�ص������وع/ »ذهب اإىل نواح������ي /�صور/ فدخل 

بيت������اً، وكان ل يريد اأن يعلم ب������ه اأحد. لكنه 

أم������ر√«. ولعبارة /دخل  في ا ⁄ ي�صتط������ع اأن ي

بيتاً/ مدلولً بعيداً يبني �صيوع ر�صالته يف تلك 

رجاA كما ن�صتدل من عبارة )⁄ ي�صتطع اأن  الأ

ف������ي اأمر√(. ويف واحدة من جولته هنا  ي

يل  أة الكنعانية التي يذكرها اإ التقى بامل������را

أة وثنية من اأ�صل  مرق�ض  بقوله: »وكانت املرا

�صوري فينيق������ي« /مرق�ض/7. والتي تعرفت 

يل  أته )اإ على ي�صوع على الف������ور عندما را

أة الكنعانية ال�صورية  مت������ى/15(. وتعر± املرا

أنه كان معروفاً بالوجه  على ي�صوع يدل على ا

يف تلك املناطق، و⁄ يك������ن اأحد يéهله. وهو 

يل متى/ بقوله:  مر الذي ي�صري اإليه /اإ
الأ

»وكان ي�صوع ي�صري يف ا÷ليل كله ف�صاع ذكر√ 
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ردن اإىل 
يف �صوري������ة كلها واملدن الع�رص من الأ

يل  أك������ �صكانها من الوثنيني«. اإ دم�صق، وا

متى/3. وبالطبع فاملق�ص������ود هنا بالوثنيني 

أننا نقراأ يف  ال�صوريني كما �صبق ونوهنا. كما ا

يل لوقا: »وكان ي�صوع بعد ذلك يÎدد يف  اإ

ن  نه ⁄ يرد اأن يÎدد يف اليهودية لأ ا÷لي������ل لأ

اليهود كانوا يطلبون اأن يقتلو√.

واأما ال�رصاع بني ي�صوع واليهود فاأخبار√ 

كثرية. واإىل القار بع�ض  �صور ذلك ال�رصاع: 

ق������ال ي�ص������وع لليه������ود: كان يف اإ�رصاFيل كثري 

أيام )اإيلي������ا( حني احتب�صت  رامل يف ا
م������ن الأ

ر�ض جماعة �صديدة.  ال�صم������اA... واأ�صابت الأ

و⁄ يoر�ص������ل اإيليا اإىل واح������دة منهن واإ‰ا اإىل 

اأرملة يف مدينة /�رصفت �صيدا/ )مدينة Zري 

يهودي������ة(. وكان يف اإ�رصاFيل كثري من الÈ�ض 

أ واحد منهم  يف عه������د النبي )لي�صاع( فلم يÈا

واإ‰ا بريA )نعمان ال�صوري(«.

»فث������ار ثاF������ر جمي������ع الذي������ن يف ا÷مع 

)اليهود( عند �صماعهم هذا الكالم. فقاموا 

ودفعو√ اإىل خارج املدينة. و�صاقو√ اإىل حر± 

ا÷لي������ل ليلقو√ عن������ه. ولكنه م������ر من بينهم 

يل لوقا/4. ث������م ن�صمع ي�صوع  وم�ص������ى«. اإ

أنف�صكم  اطب اليهود قاFاًل له������م: »ترون ا ي

خ������ارج ملكوت ال�صماوات مطرودين. و�صو± 

ياأتي النا�ض من امل�رص¥ واملغرب ومن ال�صمال 

وا÷نوب فيéل�ص������ون على املاFدة يف ملكوت 

أولون )اليهود  ا فهنا ي�ص������ريون اأولني، وا

تار(  أنهم �صعب ا امل نهم كانوا يعتقدون ا لأ

يل لوقا/13. ي�صريون اBخرين«. اإ

مثلة كث������رية، اأن ي�صوع ⁄  ������د هنا، والأ و

طال¥. واأن اليهود رف�صوا  يكن يهودياً على الإ

ر�صالته رف�صاً قاطعاً وطلبوا موته.

هذا الكالم يقودنا اإىل ردة فعل الوثنيني 

)اأي Zري اليهود. �ص������كان �صورية الطبيعية(، 

اماً ل������ردة الفعل  وه������ي ردة فع������ل flالفة 

اليهودية، عندما قال لهم بول�ض فيما بعد اإن 

أبواب دم�صق:  ي�صوع قال ل������ه يف الروؤيا على ا

· لتحمل اÿال�ض اإىل  )قد جعلتك نوراً لالأ

ر�ض(. فلما �صم������ع الوثنيون هذا  اأق�ص������ى الأ

الكالم )فرحوا وجمدوا كلمة الرب(. /اأعمال 

حرى  الر�ص������ل/. وتبدو �صقة اÿ������ال±، وبالأ

أنها كانت كب������رية جداً. وهي ⁄  �صق������ة العداA ا

تتوقف بعد �صلب وموت ي�صوع. بل ا�صتمرت 

.Ëلتطال تالمذته وحتى اأمه مر

كما نعلم من عدة �صفحات بقيت من ن�ض 

قدË )ابوكريف������ا اأو Zري ر�صمي( يحمل ا�صم 

)رقاد اأو موت مرË(. وهو يعود اإىل منت�صف 

القرن الثال������ث امليالدي. ملوؤلف Zري معرو± 

يدعى )يوحنا(. والن�ض ي�صور العذاب الذي 

أم ي�صوع من قبل  تعر�صت له م������رË العذراA ا

�صي  اليهود بع������د موت ابنها. حيث نراها 

اإىل القÈ حيث دoفن ي�صوع لتنوì عليه. فتقوم 

قاFمة الكهنة اليهود الذين كانوا قد و�صعوا 

حر�صاً على مدخل املدف������ن ومنعوا الõيارة. 



á«ë«°ùŸG jQÉت ‘ ≥á«ë«°ùŸG jQÉت ‘ ≥áq«ë«°ùŸG jQÉت ‘ ≥qáqá«ë«°ùŸG jQÉت ‘ ≥áqá °«ë«°ùŸG jQÉت ‘ ≥°«ë«°ùŸG jQÉت ‘ ≥ ûeO°ûeO°

295 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

ل�ض مرË من املوت قتاًل اإل  وبعد ذلك ⁄ ت

 Aأت������ي مال من ال�صما بتدخل اإلهي حيث يا

ويحمله������ا، ومعه������ا التالم������ذة، وÁ�صي بها 

ناجيل القانونية  بعي������داً. بينما نالحß اأن الأ

ت�صك������ت عن ذكر مرË بعد موت ي�صوع. فاإذا 

عدن������ا اإىل العداA ال������ذي كان م�صتحكماً بني 

ي�ص������وع واليهود منذ البداي������ة وحتى النهاية. 

فاإننا نع على فق������رات خطرية تبني حتول 

مر اإىل حرب م�صتعرة:
الأ

أ )واأخذ اليهود  يل يوحنا/5. نقرا يف اإ

نه كان يفعل املعõéات  ي�صطهدون ي�ص������وع لأ

يوم ال�صب������ت.. فا�صتد �صع������ي اليهود لقتله(. 

باملقاب������ل ⁄ يكن ي�ص������وع �صه������اًل يف املحاورة 

�ض. ل يoبارى 
مور و�صدي������د الباأ بل عليماً بالأ

ول يéoارى. كما نعل������م من لقاFه مع جماعة 

يل مرق�ض.  الفري�صيني. وهو لقاA يق�صه اإ

، وابن  ن������ون يف امل�صي فق������د �صاألهم: ماذا ت

م������ن هو قال������وا: اب������ن داود. ق������ال: فكيف 

يدع������و√ بالروì رباً اإذ قال: )قال الرب لربي 

اجل�ض عن Áيني حتى اأ�صع اأعداA موطناً 

 فل������م ي�صتطع اأح������د اأن يéيبه 
)1(
لقدميك(

بكلم������ة. ومنذ ذلك اليوم ⁄ يé�������رص اأحد اأن 

.
)2(
ي�صاأله البتة

أك������ فاأك ون�صل اإىل  مور ا
ثم تتطور الأ

القطيع������ة النهاFية واملعلن������ة. فن�صمع ي�صوع 

 Aاطب اليهود فا�صاًل بينهم وبني الذين جا ي

اإليه������م بر�صالته فيقول لهم: )اإنكم ل توؤمنون 

نك������م ل�صتم من خ������رايف. اإن خرايف ت�صغي 
لأ

أنا اأعرفه������ا وهي تتبعني)...(  اإىل �صوتي. وا

فاأتى اليهود بحé������ارة لريجمو√)...( فاأفلت 

يل يوحن������ا.15/. )وهذا  أيديه������م( /اإ من ا

أة  اماً م������ا قاله ي�صوع للمرا الكالم يناق�ض 

الكنعانية(.

ونرى الو�ص������ع يتاأزم جداً مما يدفع كبري 

الكهن������ة )قيافا( اإىل القول لليهود: )خري لكم 

مة  اأن Áوت رجل واحد )ي�صوع( ول تهلك الأ

)اليهود( باأ�رصها(. وه������ذا الكالم يدل على 

مدى البون بني ر�صال������ة ي�صوع وبني العقيدة 

يل يوحنا15: )فعõموا  اليهودية. وي�صيف اإ

)اليه������ود( منذ ذلك الي������وم على قتله(. وكان 

جواب ي�صوع عل������ى التهديد بالقتل القطيعة 

النهاFية مع اليهودية التوراتية معلناً: )جميع 

يل  أتوا قبلي ل�صو�ض �صارقون(. /اإ الذين ا

يوحن������ا/9/. اأما توجه ي�ص������وع بالدعوة فقد 

 oر�ض. جذبت
كان وا�صحاً: )اإذا رoفعتo من الأ

اإ› النا�������ض اأجمعني /يوحن������ا/12/. ويبدو 

ن�صاين  وا�صحاً اأن ه������ذا التوجه العامل������ي الإ

ال�صمو› هو ما تعلم������ه بول�ض يف دم�صق، ثم 

نقله اإىل العا⁄.

 . ويب������دو بول�ض وكاأنه ياأخذ �صورة امل�صي

أي�صاً، وكما فعل ي�صوع قبله، Á�صي اإىل  فهو ا

القطيع������ة النهاFية فيق������ول flاطباً ا÷الية 

اليهودية يف روما: )اعلموا اإذاً اأن خال�ض ا 

أoر�صل اإىل الوثنيني  ( قد ا هذا )ب�صارة امل�صي������
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وهم �صي�صتمعون اإليه(. /اأعمال الر�صل/.

ونذك������ر هن������ا اأن الفيل�ص������و± ال�ص������وري 

ال�صهري بورفريو�������ض Porphyre. منت�صف 
القرن الثالث، كان قد عاب على امل�صيحيني 

واF������ل اعتماده������م عل������ى تقالي������د يهودية  الأ

، بحثاً عن  قدÁ������ة ل تدخل يف نطا¥ التاري

ي������ة فل�صفية للم�صيحية.  خلفية ثقافية تاري

ولقد نقد )بورفريو�������ض( الن�صو�ض اليهودية 

أنها كoتبت يف زمن متاأخر  التوراتي������ة، معتÈاً ا

أنه ل  حدا التي تق�صه������ا. واأ�صا± ا عن الأ

أنه ⁄  عالقة للفكر امل�صيحي معها. وي�صيف ا

يبق �صيÄاً من كتابات مو�صى. حيث اإن جميع 

الن�صو�ض الت������ي نo�صبت اإليه قد احÎقت مع 

نها قد وo�صعت مكتوبة باألف �صنة 
أ الهيكل. وا

قل بعد موته. واأن املدعو )اإي�صدرا�ض( 
على الأ

 ه������و ال������ذي دونه������ا وعلى نحو 
)3(Esdras

مريب. كما اأن )بورفريو�ض( قد و�صع مو�صع 

أ�صار  خرى. وا ال�صك الن�صو�ض التوراتي������ة الأ

اإىل الخت������ال± الكبري بني بطر�������ض وبول�ض 

أنه قد  . كما ا حول الكالم املن�صوب اإىل امل�صي

تار/ مت�صاFاًل ملاذا  رف�ض فكرة /ال�صعب امل

خرى  يف هذ√ احلال تر اÿالق ال�صعوب الأ

وعلى مدى زم������ن طويل يف ال�صاللة وعبادة 

.
)4(
وثان الأ

�ض لغة بول�ض التي تo�صمى اأحياناً،  فيما ي

أو التعمد، بالعÈية.  من باب اÿطاأ اأو ا÷هل ا

حيث اأن العÈية كانت على زمن امل�صي وزمن 

بول�������ض قد اأ�صحت لغة ميت������ة تo�صتعمل فقط 

يف الطق�ض الدين������ي اليهودي. وكان الكاهن 

رامية حتى يفهم  Bي������ة بالÈيعيد ما قاله بالع

النا�ض ما قيل. وم������ن ال�صعب اأن نعر± هل 

رامية اأم فقط اليونانية  Bكان بول�ض يعر± ال

Bنذا ولغة الطبقة العليا وكان  لغة الثقافة ا

بول�������ض منها. وهل كان ملماً بالالتينية. وهو 

هر  أو اأملى كل ر�صاFله باليونانية ول ي كتب ا

وا  ت�صني لح أثر للÎجمة كما اأن امل فيها ا

أن������ه عندما يذكر عبارات توراتية يف ر�صاFله  ا

فاإنه يعتمد على الÎجمة اليونانية للن�صو�ض 

التوراتية املعروفة با�صم )الÎجمة ال�صبعينية 

�صلي.  Septnte، ولي�������ض عل������ى الن�������ض الأ
تتم بع�ض  أنه كان اأحياناً ي أننا نالحß ا Zري ا

رامي������ة، ويÎكها دون اأن  Bل بعبارة بالFالر�صا

ينقله������ا اإىل اليونانية كما يف الر�صالة الثانية 

تتمها بقوله: هذا  اإىل /قورنت�ض/. فه������و ي

أنا بول�������ض. ثم ي�صيف  ط ي������دي ا ال�صالم ب

ت������ا/ اأي يا ربنا تعال/.  رامي������ة: /مارانا Bبال

أن������ه يéب النتب������ا√ اإىل اأن بول�ض، على  Zري ا

واFل، كان من مدينة  عك�ض ر�صل امل�صي������ الأ

/تارا�������ض/ اأو /طر�صو�������ض/ يف /كيليكي������ا/ 

Bنذا ق�صماً م������ن �صورية. وهو  التي كان������ت ا

بذلك يك������ون ابن الثقاف������ة الهلينية )امتõاج 

البابلية بالثقافة  الثقافة امل�رصقية /ال�صورية

�رصار(  اليونانية( واإن ما ن�صميه ب�)ديانات الأ

ال�صورية التي انت�رصت، وو�صلت اإىل روما حيث 
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كان له������ا �صعبية وا�صعة. كما اأن كتب التاري 

ة وجود الكاهن������ات ال�صوريات  ت�ص������ري اإىل ك

يف روما. وكان يoطل������ق عليهن ا�صم )في�صتال 

أت������ون داFماً  Vestales، وكان ال�صوري������ون يا
اإىل /روم������ا/ للتéارة وحت������ى قبل اأن ت�صب 

مÈوطورية الرومانية.  �صورية جAõاً م������ن الأ

اأو يف �صف������و± ا÷ي�ض بع������د ذلك، حاملني 

معهم لغتهم وتقاليده������م وطقو�ض ديانتهم. 

وكانت ن�صاوؤه������م القادمات معهم، كما تذكر 

، يبكني موت /اأدوني�ض/ )البعل(  كتب التاري

وز. وكانت املن�ص������دات النادبات  يف �صه������ر 

Zاين احلõينة برفقة الناي. وكان  ين�صدن الأ

له������ذا الطق�ض �صعبية كبرية يف روما. وهكذا 

�صاعت عب������ادة /البعل حدد/ كرب العا�صفة 

هر يف �صورة الÈ¥، ويف يد√  واملط������ر وهو ي

العا�صف������ة والفاأ�ض )كما ت�ص������ور√ منحوتات 

ذ  أت اأوZاريت( وكم������ا كان يف �صورية. وقد ا

 Îيف وق������ت لح������ق ا�صم روماين ه������و )جوبي

الدم�صقي مما يدل عل������ى اأن البعل ال�صوري 

كان معروف������اً يف دم�ص������ق ولي�������ض فقط على 

�صاح������ل املتو�صط(. وكان هنا يف روما جبل 

يقيم علي������ه ال�صوريون، )مبعنى �صكان �صورية 

الطبيعية واأر�ض الرافدي������ن(، القادمون اإىل 

/روما/ طقو�ض عبادتهم. وا�صمه بالالتينية 

اأي،   Tur masgades م�صé������اد(  )ت������ور 
 . /ط������ور اأو جبل ال�صéود/، كم������ا هو وا�ص

مÈط������ور ال�ص������وري )هوليوكو  ولق������د كان الأ

بع������ل Heliogobal، الق������رن الث������اين، من 
أ�������رصة جولي������ا دومن������ا ال�صورية ابن������ة كاهن  ا

البعل ال������ذي كان يoعبد يف حم�ض على �صكل 

أنه وقع من  أ�صود/ كانوا يعتق������دون ا /حé������ر ا

ال�صماA(، اإمÈاط������وراً على روما، ويف الوقت 

نف�صه كاهناً للبعل احلم�صي. مما يدل على 

تر�ص تلك العبادة ال�صورية يف /روما/ ومنذ 

زم������ن بعيد، وقبل ن�ص������وA امل�صيحية. حتى اإن 

ال�صاع������ر الروماين ال�صهري )جوفينال. القرن 

ول( كتب يقول حول املو�صوع: )لقد �صار  الأ

 /Èنهر العا�صي ال�صوري ي�صب يف نهر /التي

يف روما(. ولع������لs اأول �صورة ر�صمها املواطن 

الروم������اين للم�صيحية، كما ب�رص بها بول�ض يف 

روما، هي �ص������ورة الديان������ة ال�صورية، حيث 

له الذي يولد  حل /ي�ص������وع/ مكان البعل/ الإ

باطرة  وÁوت ويoبعث من املوت. والذي كان الأ

ال�صوريون يتعبدون له يف روما حتى منت�صف 

القرن الثالث بع������د امليالد. ومن ال�صعب اأن 

قاليم ال�صورية قد  يكون بول�ض القادم من الأ

بقي بعيداً عن تلك التاأثريات يف �صورية وفيما 

بعد يف روما. اإ�صافة اإىل ذلك فقد كان بول�ض 

يحمل ا÷ن�صي������ة الرومانية منذ ولدته، مما 

اأعطا√ الكثري من المتيازات. وقد ا�صتغل هو 

م������ر اأك من مرة للنé������اة من القتل  هذا الأ

تلف  أي������دي اليهود. و�ص������ورة بول�ض ت على ا

أ�صلفنا، الذين  كلي������اً عن الر�صل ال12، كم������ا ا

يلية. Zري  رافقوا امل�صي ح�صب الرواية الإ
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اأن كتاب /اأعمال الر�صل/ �صنني بالتفا�صيل. 

فه������و ل يعلمنا مبن التق������ى بول�ض يف دم�صق 

Zري حاننيا ويهوذا. ول ماذا قيل له. ول من 

أو قال������وا( له ماذا يéب اأن يفعل )كما  قال )ا

قال له ي�صوع يف الروؤيا(. ول ماذا فعل بول�ض 

بع������د هروبه من املدينة، ول اأين ذهب. وهي 

اأمور يطلعنا بول�ض على بع�صها فيما بعد يف 

ر�صاFله ومرافعته اأمام املحاكم، ويعطينا بع�ض 

التفا�صيل عنها.

كما اأن /اأعمال الر�صل/ ل يعطينا فكرة 

عن اللغة التي خاطب بها ي�صوع بول�ض يف /

أبواب دم�صق/. بول�ض الذي اأعلن  الروؤيا على ا

يل الذي  يف ر�صالته اإىل Zالطي������ة اأن )الإ

ب�رصتo به لي�ض اإن�صانياً، وما تعلمته من اأحد. 

أو  . وهو كالم يدل ا اإ‰������ا اأوحى به اإ› امل�صي

ي������ل دم�صقي Zري معرو±  يوحي بوجود اإ

حتى الي������وم اعتمد√ بول�������ض يف تب�صري√(. ثم 

باأية لغة تكلم بول�ض يف دم�صق مع الدم�صقيني 

الذين التقى به������م. ول باأي لغة ترافع بول�ض 

عن نف�صه اأمام املحاكم الرومانية، واأك من 

ناجيل القانونية، وفيما  مرة. وهن������ا يف الأ

أبهام مماثل.فنحن ل  �������ض اللغات وي�صوع ا ي

أة الكنعانية  نعر± باأية لغة خاطب ي�صوع املرا

الت������ي التق������ى بها عل������ى مدخ������ل )�صور يف 

أت������را√ حدثها بالكنعانية –الفينيقية  لبنان( ا
أي������ة لغة خاطبته. وهل  رامية. وهي با Bأم بال ا

كان ي�ص������وع يéيد اليوناني������ة وهو الذي يبدو 

. كم������ا اأن معرفته  رفي������ع املعرف������ة والثقافة

رامية )ال�صورية( ل يرتقي  Bبثقافته املحلية ال

ي������ل مرق�ض ي�رصد العديد  اإليها ال�صك. )اإ

ها ي�صوع(.  رامية كم������ا لف Bم������ن العبارات ال

أي�ص������اً فكالمه يب������ني اإىل اأي حد كان على  وا

معرفة بحياة النا�������ض وم�صاZلهم اليومية يف 

حيان ⁄ يكن التالمذة  زمانه. ويف كثري من الأ

�صارات  يفهمون ما يقوله من كالم حافل بالإ

الغام�صة، فكان ي�صطر اإىل �رصì كالمه بلغة 

أنه ⁄ يكن  ب�صيط������ة وبكثري من الن������õ¥، حيث ا

داFماً يتحل������ى باللطف املعهود عنه �صوى مع 

طف������ال ومع املر�صى وم������ع الن�صاA اللواتي  الأ

 Aأثنا قمن بدور لي�������ض قليل ال�صاأن يف حياته ا

 Ëك الن�صوة /مر������Äأ�ض اوؤل الر�صال������ة وعلى را

ناجيل Zري  املéدلية/ التي تعطيها بع�ض الأ

الر�صمية �صاأناً كبرياً، وتقول اإن ي�صوع كان يكن 

�صÄلة ي�صعب اليوم  لها fiبة خا�صة. هذ√ الأ

ا÷واب عليها. ويف نف�ض هذا ال�صيا¥ فاإننا 

أم اليونانية(  رامي������ة ا Bل نع������ر± باأية لغة )ال

خاطب بول�ض الر�صل ال12 عندما التقى بهم 

ول مرة )بعد الروؤيا(. وهل كان  أور�صليم لأ يف ا

أولÄ������ك الر�صل يéيدون اليونانية، وهل كانوا  ا

أنهم كانوا  على اإملام بثقافة ع�رصهم، خا�صة ا

م������ن ا÷ليل )منطقة Z������ري يهودية(. Zري اأن 

�صما يقلل من  ه������م من �صيادي الأ أك كون ا

قيمة معرفتهم.

س: ام g
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�������ض ثقافة بول�������ض. فهنا   فيم������ا ي

العب������ارة التي تاأتي يف �صي������ا¥ ر�صالته الثانية 

اإىل /قورنتي�ض/ وهي: »اإين واإن كنتo جاهاًل 

يف البالZ������ة فل�صتo جاه������اًل يف املعرفة«. ثم 

ي�صيف عبارة هامة ذات دللة، وتك�صف عن 

�صيته، وهي: »لكنني،  أ�صا�صي من �ص جانب ا

أن������ا ذو مكر، قد اأخذتكم بحيلة«. مما يدل  وا

�صاً fiنكاً. أنه كان �ص على ا

 فيما يتعلق بالروؤيا على مدخل دم�صق 

فبول�ض يعتقد، وذل������ك يف �صيا¥ ر�صالته اإىل 

Zالطي������ة، اأن ما حد له يف دم�صق اإ‰ا هو 

اأمر مكتوب منذ القدم. حتى وقبل اأن يكون: 

»قد كنتo يف بطن اأمي ودعاين ي�صوع بنعمته 

ب�رص به بني الوثنيني«. لأ

 ونذكر يف هذا ال�صيا¥ ما جاA يف كتاب 

ف�صل5( حول توجه ي�صوع للعا⁄  )روؤيا يوحنا

اطب ا /ي�صوع/ قاFاًل  اأجمع������ه. وحيث ي

أنا�صاً  ن������ك ذoبحت واأفتديت  بدمك ا له: »لأ

أي�صاً  من كل قبيلة ول�صان و�صعب واأمة«. هنا ا

تت�ص������ عاملية ر�صالة ي�ص������وع وعدم يهوديته. 

فهو ⁄ يoر�صل اإىل اليه������ود بل اإىل العا⁄ اأجمع 

أينا، وكما ب�رص بول�ض فيما بعد. كما را

 ن�صع يف هوام�ض هذا البحث، تعميماً 

ية، حكاية ر�صالة امللك »اأبéر  للفاFدة التاري

رامية اإىل 
Bعكام������ة« ملك مملكة »الره������ا« ال

ي�صوع. وهي تبني مدى انت�صار خÈ ي�صوع يف 

قاليم ال�صورية. الأ

الر�صال������ة كتبها امللك »ابéر« اإىل »ي�صوع« 

أبلغه خÈ عéاFب  وكان معا�رصاً له، بعد اأن ا

خري للمر�صى. ي�صوع و�صفاA هذا الأ

طو• ال�رصياين اللغة. الن�ض: /عن امل

يف �صن������ة 343يوناني������ة، ويف زمن »تيبري« 

أيام املل������ك »ابéر«  قي�ص������ري روم������ا، وعل������ى ا

ول،  اب������ن امللك »معن������و« يف �صهر ت�رصي������ن الأ

أبé������ر« املدعو »م������وري اأهاب  بع������ث امللك »ا

�صé������رام  »�ص������ام  م������ري  والأ  »Moryahab
Shamshgrame« برفق������ة كاتبه الر�صمي 
ورFي�ض ق�ص������م املحفوX������ات واملرا�صالت يف 

الق�رص امللكي »حنان hannan« اإىل مدينة 
»بيت جÈين كما ت�صم������ى اليوم وكان ا�صمها 

رام������ي: »جفري������ن Gouvrin« /وا�صمها  Bال
Bنذا »الوت������ريو بولي�ض/حاملني  ا الروماين 

بع�ض الر�صاF������ل اÿا�صة ب�صوؤون اململكة اإىل 

حاك������م بع�ض املناطق م������ن �صورية وفل�صطني 

وفينيقي������ا واأنحاA من ما بني النهرين املدعو 

./Sabinus صابينو�ض�/
ويف طري������ق الع������ودة توفق������وا يف مدينة 

أور�صليم« حيث �صمعوا النا�ض يتحدثون عن  »ا

أنه ي�صفي املر�صى،  ، وكي������ف ا عéاFب امل�صي

ويoحيي املوتى، بحي������ث اأن ا�صمه �صاع يف كل 

قاليم البعيدة. الأ

وا ا�صتياA اليهود  ويف خالل اإقامتهم لح

من اإعé������اب ا÷موع بي�ص������وع واإÁانهم به. 

أي������ام، وهي مدة اإقامتهم  وعلى مدى ع�رصة ا

أور�صلي������م، كان »حنان« ي�صéل ويكتب كل  يف ا
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ما �صمع اأن ي�صوع فعله من اأمور عéيبة.

أو اأودي�صا«  وعند عودته������م اإىل »الره������ا ا

ق�ض »حن������ان« عل������ى امللك »ابé������ر« كل ما 

أ عليه ما دونه من  �صمعه عن »ي�صوع«. وق������را

أثناA اإقامته. فده�ض »اأبéر« وكل  ات ا مالح

رجال اململك������ة. وقال امللك: »معõéات كهذ√ 

. ما من اأحد  ل تاأتي من اإن�صان واإ‰ا من ا

.» يoحيي املوتى �صوى ا

أور�صليم«  وفكر »ابéر« اأن يق�صد بنف�صه »ا

ليلتق������ي بي�صوع، ويرى بنف�ص������ه ما يفعله من 

اأمور. اإ‰ا، ولن�صغاله باأمور اململكة، قرر اأن 

يكتب ر�صال������ة اإىل ي�صوع، وير�صل بها اإليه مع 

كاتبه »حنان«.

أو الره������ا« يف  Z������ادر »حن������ان« »ادي�ص������ا ا

أور�صليم يف 12 ني�صان.  Bذار. وو�ص������ل اإىل ا 14ا

أ عليه ر�صالة امللك.  حيث التقى ي�صوع وق������را

وهذا هو ن�ض الر�صالة:

من اأبéر عكام������ة اإىل ي�صوع النطا�صي /

أور�صليم  يم، الذي Xهر يف بالد ا الطبيب الع

يا �صيدي عليك مني ال�صالم.

لقد بلغن������ي ما يقال عن������ك، وكيف اأنك 

ت�صف������ي املر�صى. ولقد قي������ل › اأنك ت�صفي 

عمى  بقوة كالمك دو‰ا اأي دواA. فتéعل الأ

بر�ض  عرج Á�صي م�صتوياً وت�صفي الأ يب�رص والأ

رج ال�صياطني من  �ص������م ي�صمع وت عل الأ و

الذي������ن بهم م�������ض. وكل ذلك بق������وة كالمك 

أي�صاً. يي املوتى ا oوح�صب. ويبدو اأنك حت

هكذا وعندم������ا بلغني خÈ كل ذلك فقد 

قلت يف نف�صي: اأما اأنك الرب الذي نõل من 

أو اأنك ابن ا الذي  ال�صماA وفعل كل ذلك، ا

فعل كل ذلك.

طلب منك اأن تاأتي  لذلك اأكتب اإلي������ك لأ

اإ› طامل������ا اأن اإÁاين بك كامل، واأن ت�صفيني 

أوؤمن بك. نني ا من الÈ�ض امل�صاب به لأ

أي�صاً اأن اليه������ود يتاBمرون  لقد �صمع������ت ا

عليك وي�صعون اإىل �صلبك، واإنهم على و�صك 

ذى. مدينتي لي�صت كبرية  اأن يوقعوا ب������ك الأ

ولكنها جميلة وتت�صع لنا نحن الثنني لنعي�ض 

فيها ب�صالم«.

ر: ضالة اأب �ض  ر اب 

عندما ت�صلم ي�صوع ر�صالة امللك اأبéر من 

»حنان« قال له:

أر�صلك اإ›:  ام�������ض وقل ل�صيد ال������ذي ا

نه  نك اBمنت بي قبل اأن تراين. لأ طوبى لك لأ

مكتوب عني اأن الذين يرونني ل يوؤمنون بي 

والذين ل يرونني يوؤمنون بي.

أتي اإليك. اإ‰ا ما جÄت  اإنك ت�صاألني اأن ا

أبي  م������ن اأجله ق������د مت. و�صو± اأم�ص������ي اإىل ا

أر�صلني ولكن ما اأن اأ�صعد اإليه، حتى  ال������ذي ا

أتباعي لي�صفيك من مر�صك  أر�صل لك اأحد ا ا

اأي كان هذا املر�ض وكذلك كل الذين حولك 

أبار  بدية. اإين ا
�صو± تكون له������م احلياة الأ

أبداً«. مدينتك فال يغلبك عدو ا
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. ي ع

رامية )اور Bتاأ�ص�ص������ت مملكة الره������ا ال

ه������اي( يف القرن الثاين ¥.م يف اأعا› ما بني 

النهرين /يف ا÷õي������رة ال�صورية. وا�صتمرت 

حتى منت�صف الق������رن الثالث ب.م. و�صميت 

أورف������ا. وكان  أي�ص������اً ا فيم������ا بع������د اأودي�صا وا

أبé������ر /�صاللة  أك������ ملوكها يحمل������ون ا�صم ا ا

أبé������ر اÿام�������ض املق�صود يف  باج������رة/. ا الأ

احلكاي������ة حكم حوا› �صن������ة 4¥.م وعاد اإىل 

احلكم �صنة 13ب.م وبقي حتى �صنة 50ب.م 

. ياً كان على زمن امل�صي أنه تاري اأي ا

ته������ا ال�رصيانية  واحلكاي������ة تعود يف ن�ص

اإىل القرن اÿام�ض املي������الدي. Zري اأن هذ√ 

ة قدÁة  ������ة تب������دو منقولة ع������ن ن�ص الن�ص

مفقودة كم������ا تبني لغة الر�صال������ة. وقد ذكر 

أي�ص������اً حكاية تلك الر�صالة  املوؤر /اوزيب/ ا

يف كتابه /حكايات لهوتية/.

الهوام�ش

العب��ارة من كتاب /املزامري/. وهي ت��رد تقريباً حرفياً يف ق�سيدة )البعل وموت( م��ن ن�سو�ص مدينة اأوغاريت على   -1

�ساحل املتو�سط يف �سورية. 

اخللفية الثقافية –اللغوية لي�سوع مل يتعر�ص لها اأحد على نحو مف�سل. وناأمل اأن نعود اإليها يف بحث لحق.  -2

مت موؤخراً ن�سر بع�ص الكتابات املن�سوبة اإىل هذا ال�سم.  -3

.P.Hadot .2ديان.ج تاريخ الأ  -4

- Les ecrits chretiens apocryphes.

الن�سو�ص امل�سيحية املنحولة اأو غري القانونية. )بالفرن�سية( جزء1 وجزء2

عدة حمققن ومرتجمن.

اإجنيل الطفولة العربي. )بالفرن�سية(  -

Evangile de penfance en arabe.

.S.Voicu .ترجمة وحتقيق

Apocalypse de Paul  ..)روؤيا بول�ص )بالفرن�سية  -

..C.Claire. et R. Kappler .ترجمة وحتقيق

- Les evangiles apocryphes

ناجيل غري القانونية. الأ

.M.Scopello .ترجمة وحتقيق

�صا�صية املراجع االآ
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ربعة. ناجيل القانونية الأ - الأ

�سفار التوراتية. - الأ

- St Paul. )بالفرن�سية(
.Leclere .القدي�ص بول�ص. تاأليف.ج. لوكلري

- La conversasion de Paul.

اهتداء بول�ص )بالفرن�سية(. عدة موؤلفن

- ق�سائد ومالحم اأوغاريت )بالفرن�سية(. عدة حمققن ومرتجمن.

- Epitre des apotres

ر�سالة الر�سل اأو و�سية اجلليل )بالفرن�سية(

J.N.peres .ترجمة وحتقيق

- ر�سائل بول�ص.

- روؤيا القدي�ص يوحنا.

- اأعمال الر�سل.

R. Turcan )اآلهة روما )بالفرن�سية -

V.Vanoyeke )بالفرن�سية( Les Severes ساللة �سيفريو�ص� -

¥µ
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ارات، صارات، صارات، اأو �صدامها، اأو ا÷دل واحلوار معها... ص�رصاع احل�ص�رصاع احل�

ية يف جامعة صية يف جامعة صية يف جامعة  صيا�صيا� يا�صيا�ص صمفاهيم طرحه������ا »�صموFيل هنتغتون« مدر�ض العلوم ال�صمفاهيم طرحه������ا »�صموFيل هنتغتون« مدر�ض العلوم ال�

ارات صارات صارات اأو �رصاعها«. صهارفارد، يف كتابه »�صدام احل�صهارفارد، يف كتابه »�صدام احل�

ما›، حيث صما›، حيث صما›، حيث  ص�ص� أ رية يدافع عنها، الع������ا⁄ الرا رية يدافع عنها، الع������ا⁄ الراحت تلك املفاهي������م ن احت تلك املفاهي������م ن رية يدافع عنها، الع������ا⁄ الرص رية يدافع عنها، الع������ا⁄ الرصحت تلك املفاهي������م ن حت تلك املفاهي������م ن ص�ص�  ث������م اأ

قو• صقو• صقو•  صقطت على طري������ق التاري �صقطت على طري������ق التاري � قطت على طري������ق التاري �صقطت على طري������ق التاري �ص ص������ارات �ص������ارات � ������ارات �ص������ارات �ص صن جميع احل�صن جميع احل� تم������دوا منه������ا صتم������دوا منه������ا صتم������دوا منه������ا اأ صا�صا�

مالية.صمالية.صمالية. ص�ص� أ اارة الراارة الرا ارة الرصارة الرص ص Zري احل�ص Zري احل� اflاصاflاصاflاً منيعاً صالقتلى، فلم يبق �صالقتلى، فلم يبق �

. ر ض د  ا  واأ ونا

. فر : الفنا  ال ل الفن الع

❁❁

ò

ام������ل احل�ض��������ارا

او را ال اود  را ال د  ااأ

❁
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ن عل������ى احللبة م������ع احل�صارة  Bوه������ي ال

و±  كما صو±  كما صو±  كما  صية، و�صية، و� ية، و�صية، و�ص صيو�صيو� يو�صيو�ص صالمي������ة والكونفو�صالمي������ة والكونفو� المي������ة والكونفو�صالمي������ة والكونفو�ص ص�ص� الإ

ندلهما، بحيث لن يبقى  يقول هنتغتون   

، Zري »احل�صارة  رفيق التاري ما دام التاري

مالية «.صمالية «.صمالية «. ص�ص� أ االراالرا

والذي يهمنا هنا...

ب������ل الذي يري������د منا مو�ص������وع املقال اأن 

نتحد فيه...

 Èهو: ه������ل كان التح������ر احل�صاري ع

تطاع ا÷دي������د صتطاع ا÷دي������د صتطاع ا÷دي������د اأن ي�رصع  ص ا�ص ا� الõم������ن �رصاعاً

مام من فو¥ جثته ري صري صري اإىل الأ صن ي�صن ي� أ القدË وا

أم كان ثم������ة قان������ون تتكام������ل مبوجب������ه  ا

احل�ص������ارات فيبتد الالحق منها من حيث 

ابق، ويقيم ح�صارته ا÷ديدة على صابق، ويقيم ح�صارته ا÷ديدة على صابق، ويقيم ح�صارته ا÷ديدة على  صانتهى ال�صانتهى ال�

مفردات احل�صارة القدÁة

��ني ح�ص������ارات ال���ني ح�ص������ارات ال���ني ح�ص������ارات الأ·  ب��� ب����ل������ت  �ل������ت  و ول������ت ب���لق������د  ول������ت ب���لق������د  لق������د 

وA كل منها صوA كل منها صوA كل منها  ������رو± ن� ������رو± ن�ص ل ص ل ًاAًاAً وحتلياًل اAصاAص صتق�صتق� تق�صتق�ص صا�صا�

لمة من  وازدهارها وانõواFه������ا يف زاوية م

ل �رصاع « ول �رصاع « ول ، فوج������دت اأن »ل زواي������ا التاري

نيو حوار « بنيو حوار « بني ما تقدم  ل������دام « ول������دام « ول »جدل اأ ������دام « وص������دام « وص ص»�ص»�

اوما تاوما تاأخر منها بل تكامل وتطور وكان التطور 

ان صان صان  صن�صن� إيتم مبقدار تطور قدرة التلقي عند الإيتم مبقدار تطور قدرة التلقي عند ال

وعل������ى مقا�ض حاجاته الجتماعية والفكرية 

والروحية.

وىل كتبها  اإن احل������رو± احل�صاري������ة الأ

وة صوة صوة  صن������ا التعي�ض فيما هو يتقي با÷لود ق�صن������ا التعي�ض فيما هو يتقي با÷لود ق� جد

الطبيعة وبالكهو± افÎا�ض احليوان.

جي������ال، كانت  وفيم������ا كان������ت تتعاقب الأ

ر اإىل من يليه. ارب كل جيل تنتقل بالإ

أيدينا كتل������ة كبرية  لتغ������دو الي������وم ب������ني ا

جيال هي الت������ي حتمل ا�صم  ������ارب الأ من 

احل�صارة احلالي������ة، ولتغدو، مرياثاً ملن ياأتي 

فيõيد وي�صتفيد مبقدار ما تدعو احلاجة.

ه������رام وبناة ب������رج بابل  اإن مهند�ص������ي الأ

واحلداFق املعلق������ة، وعلماA الفلك ورا�صدي 

 ومت�صويف الهند، وقدي�صي 
)1(
النéوم يف املايا

ال�صني، وحكماA ال�رص¥ ⁄ ينفéروا من العدم 

ب������ل بن������وا معارفهم على تراك������م ق�صى على 

طريق الõمن مÄات القرون.

اإن قان������ون »نفي النف������ي« لهيغل، والذي 

ر بها  قدم عليه مث������الً، تلك املراحل التي 

ال�صé������رة ا÷رداA، حي������ث قامت كل مرحلة 

بنف������ي املرحلة ال�صابقة حت������ى كانت املرحلة 

ثمار« Zاية الطبيعة. النهاFية وهي »الإ

فف������ي قانون هيغ������ل: اإن مرحلة الÈاعم 

تنف������ي املرحلة ا÷������رداA التي كان������ت عليها 

ال�صéرة.

ورا¥ لتنتفي بها  أت������ي مرحل������ة الأ ث������م تا

زهار لتنفي ما  مرحل������ة الÈاعم ثم مرحلة الإ

�صبقتها.

هذا القانون »نف������ي النفي« الذي اعتoمد 

رية ال�رصاع احل�صاري. من اأ�صحاب ن

فا�صتدلوا به على اأن املراحل التي �صبقت 

ثمار« الذي ه������و Zاية الطبيعة الق�صوى  »الإ
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�صقطت �رصعى على الطريق 

املرحلية.

ه������ذا  اإن  أين������ا  را ويف 

العتماد خاط ملا يلي:

ثم������ار  الإ مرحل������ة  اإن 

أي�صاً �������� عابر على  �������� ه������ي ا

خ������ط الõمن، اإذ �صو± تعيد 

مرحلي������ة  دورة  ال�صé������رة 

 Aجديدة، تب������داأ من »ا÷ردا

ثمار«. وتنتهي بالإ

هنتغت������ون  ل������دى  أم������ا  ا

فال�صتق������رار  وموؤيدي������ه 

أ�صما› ل يحول ول يõول  الرا

ول يتاأخ������ر ول يتقدم بل هو 

بد. بد اإىل الأ
مع الأ

احل�ص������ارات  وجمي������ع 

ال�صابقة، �رصعى وجثث تعفنت على الõمن.

اإن »نف������ي النف������ي الهيغل������ي« يفيد اأن 

التطور هو �صنة احلياة.

ثمار، الذي هو Zاية الطبيعة من  واإن الإ

زهار وما كان  ال�صéرة، ما كان لها اأن ت�صبق الإ

ورا¥  ورا¥ وما كان لالأ زه������ار اأن ي�صبق الأ لالإ

جرد، ملا  اأن ت�صب������ق الÈاعم ولول ا÷������ذر الأ

كانت الÈاعم ول �صواها.

يéابية  اإن عب������ارة »نفي النفي« تفيد الإ

أو القتال. ثبات، ول تفيد ال�رصاع ا والإ

أنا  ول������و انتقلن������ا من ه������ذ√ الرم������وز وقرا

... امل�صيA من �صفحات التاري

ل�صمعن������ا ال�صيد امل�صي������ )عليه ال�صالم( 

كمل. نق�ض، بل جÄت لأ يقول: ما جÄت لأ

أن������ا قول النب������ي fiمد)�ض(: »اإ‰ا  ولقرا

م مكارم الأخال¥«. بعثت لأ

أنهما نه�صا بر�صالتني اإلهيتني ⁄  وهما مع ا

. يوؤكدا على اأن ما جاAا به هو نهاية التاري

بل ق������ال امل�صي )عليه ال�ص������الم(: �صو± 

ب بعد√ معõياً اBخر. Bيذهب لري�صل ال

وfiمد)�ض( قال: �صو± ياأتي بعدي من 

Áلوؤها عدلً بعد اأن ملÄت جوراً وXلماً.

تلك هي احل�صارة والتي اBخر �صيغها ما 

ن. Bنعي�صه ال
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تراك������م م������ن املف������ردات احل�صارية على 

جيال الالحقة فبنت عليه  الõم������ن تناولته الأ

واأ�صافت اإليه.

اأما العوا�صف التي هبت على املéتمعات 

أ�صé������ار التاري  فقلعت ودم������رت كثرياً من ا

وقالع������ه مثل »اله������ون يف اأوروبة« و»هولكو 

يف بغ������داد« و»تيمور يف دم�ص������ق« و»النازيني 

والفا�ص�صت يف احلرب الثانية« و»بو�ض وبلري 

يف العرا¥ واأفغان�صتان اليوم« تلك العوا�صف 

التي ⁄ تكن حت������ركاً ح�صارياً هد± اإىل نقل 

ف�صل، بل كان������ت جبالً من  املéتم������ع اإىل الأ

ردت من الأخال¥. مواج الهمéية التي  الأ

ية التي  مث������ال التاري قب������ل ا�صتدعاA الأ

توؤكد اأن املراح������ل احل�صارية ⁄ حتمل معها 

اÿ�صام.

ن�صان  بل ج������اAت حاملة معها اإ�صع������اد الإ

اإذ كل مرحل������ة من مراحلها حتمل املõيد من 

ال�صعادة.

ية: مثلة التاري قبل عر�ض الأ

أتوق������ف قلياًل عند املعاين اللغوية  �صو± ا

التي تنطوي عليها تعاريف »هنتغتون«...

فال�صدام: 

كلمة م�صتقة من الثالثي �صدم و»�صدم« 

مبعنى �رصب ال�صلب ب�صلب مثله فا÷ي�صان 

يت�صادم������ان، والفار�ص������ان اإذا تقارع������ا حتى 

ي�صقط اأحدهما م�رصجاً بدماFه.

وال�رصاع: 

من الثالث������ي »�������رصع« اأي ط������رì اأر�صاً 

وامل�صارع������ة هي اÿ�صوم������ة املادية العنيفة 

ب������ني اثن������ني ل تنته������ي حت������ى ي�صق������ط اأحد 

املت�صارعني.

ويف احلديث ال�رصيف: 

»املوؤم������ن كاÿام������ة من ال������õرع ت�رصعها 

الري مرة وتعدلها مرة«.

واحلوار: من احل������ور، اأي النق�صان بعد 

الõيادة، وهو �صد الكور.

فيق������ال: كار العمام������ة اأي كوره������ا حتى 

نهايته������ا وحاره������ا اأي ع������اد به������ا اإىل نقطة 

ال�صفر.

وا÷دل: ه������و �صدة الفت������ل وا÷دل هو 

دل  أي�صاً واإذ تقول: جدله وجدله فا ال�رصع ا

دل يعني �رصعه، فهو جمدول. اأو 

ويف الرواية عن علي بن اأبي طالب)ر�صي 

أنه قال عندم������ا وقف عند جثة  ا عن������ه( ا

طلحة:

أرا �رصيعاً  أبا fiم������د اأن ا أع������õز علي ا »ا

������وم ال�صم������اA« وا÷دل هو  جم������دلً حتت 

اÿال± يف الراأي.

تل������ك الت�صميات الت������ي اأطلقها هنتغتون، 

عل������ى احتéاب احل�ص������ارات القدÁة وبروز 

احلديث������ة وف�رص بها املراحل احل�صارية على 

قوى  أنها �رصاع حتى املوت فال يبقى Zري الأ ا

ل حياً حتى ياأتي من هو اأقوى منه  ال������ذي ي

فريديه.
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اللغوي������ة  مبعانيه������ا  الت�صمي������ات  ه������ذ√ 

وتفا�صريه������ا الواقعي������ة تتناق�������ض جذرياً مع 

احل�صارة التي هي خ������ري ما ي�صل اإليه فكر 

ن�صان ومواهبه. الإ

فالقدË منها Áث������ل خري ما لدى العقل 

ه. بتاري

. حد كذلك احلديث، فالأ

أوا و�صمعوا ذلك ا÷دل الذي  كث������ريون را

ول من ع������ام 2003  اأقامت������ه يف ال�صه������ر الأ

املحطة الف�صاFي������ة »امل�صتقلة« بني فريقني، 

من كبار علماA ال�صنة وال�صيعة.

أوا  أن������ا منهم �� حõن������وا ملا را وكث������ريون �� وا

و�صمعوا:

العلم������اA املتéادلون: ينتم������ون اإىل اأرومة 

دينية واحدة، وكتاب واحد، ونبي واحد.

حاديث  ومع ذلك توZلوا كثرياً يف اأوكار الأ

فكار املت�صاربة، وبدا كل فريق  املتناق�صة والأ

اتل ويداور،  ي�صول ويéول كاأنه يف مبارزة ي

خر ب�رصبة قا�صية يف  Bلكي ي�صيب املبارز ال

أو الراأ�ض« ل يهم، فاملهم  هر ا أو ال »ال�ص������در ا

اأن ترديه ال�رصبة.

�صى: ومما زاد يف الأ

اأن تل������ك الروì اÿ�صامي������ة انتقلت اإىل 

امل�صاهدي������ن حي������ث انه������ال ال�صتف�ص������ار من 

بع�صهم والتوعد من بع�صهم، بعد اأن اندلعت 

الن������ريان يف ال�صدور م�صتم������دة ZذاAها من 

ذلك ا÷دل الذي زودها بحé ⁄ تكن على 

علم بها من قبل.

ف������اإن كان ا÷دل الفكري، الذي هو اأقل 

الت�صمي������ات �رصا�صة ق������د اأدى اإىل هذا الذي 

جاA ب������ه املتéادلون فاإن جمي������ع الت�صميات 

التي اعتمدها »هنتغتون« وموؤيدو√ ل حتمل 

ن�صانية اأي خري وبالتا› لن تاأتي احل�صارة  لالإ

عن اأي منها.

خر عن  Bحة الõحõوبدلً من ا÷������دال ل

ثوابته والنتقال ب������ه اإىل ثوابت جديدة يÈز 

، ففي fiطته  الوج������ه احل�صاري ال�صحي������

يتالق������ى القدË واحلدي������ث، ويتعاونان على 

ن�صاين في�صعان  معرفة مقايي�ض التط������ور الإ

وىل  ف�ص������ولً ح�صارية هي بع�ض الف�صول الأ

م�صافاً اإليها ما يغطي حاجة النا�ض.

أ�صد من اZتيال  اإن اZتيال احل�ص������ارات ا

 ìن������ه ت�صفي������ة �رصي������رة للرو ا�������ض لأ �ص الأ

احل�صارية يف اأمة من الأ·.

هذا ما جرى للح�صارة العربية.

ندل�ض  لق������د طرد احلماة العرب م������ن الأ

و�صقلية، وجنوب اإيطاليا.

فقد اقتنع املتع�صبون يف اإ�صبانيا واأوروبة 

أثر عربي من علم وفن  قاطبة اأن ت�صفية اأي ا

وحك������م هو Zاي������ة العتقاد الدين������ي واأقرب 

. الطر¥ اإىل ا

ريات العلمي������ة واملدار�ض الفكرية  الن

دبية الت������ي و�صع فيه������ا املوؤلفون العرب  والأ

ع�رصات املéلدات، مت ال�صطو عليها وانتحالها 

أ�صماA اأوروبية. من قبل ا
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اFيل �رصفيتو�ض، ادعيا دون  فهاريف ومي

ريتي »الدورة  اأن يعكر ادعاAهما اأحد اأن ن

الدموية« و»الت�رصي املقارن« هما من ثمرات 

عقلهما الفذ.

وبل�صو�صية هي اأقرب اإىل ال�صتيالA مع 

ريتني  الغ�صب و�صع �رصفيتو�������ض هاتني الن

أنهما لبن النفي�ض العربي  يف مو�صوعته مع ا

1288م و�رصفيتو�ض  الذي عا�ض ب������ني 1200

1554 اأي: اإن ابن النفي�ض  عا�ض بني 1513

م������ات قب������ل ولدة �رصفيتو�������ض بقرنني وربع 

قرن.

مع  ويف اأكÈ �صاحات »بازل« ب�صوي�رصا 

النا�ض بفرZ ìامر حول النريان التي اأ�رصمت 

للتهام كتب »جابر بن حي������ان« و»الفارابي« 

و»ابن �صينا« و»الرازي« و»ابن ر�صد«.

اإن كتب:

احلاوي يف الطب ذي اÿم�صة والثالثني 

جملداً، واحل�صبة، واملن�صوري، للرازي.

والقانون يف الطب لبن �صينا.

وعلم ا÷يولوجيا للبريوين.

دري�صي. ر�صية لالإ
وخراFط الكرة الأ

وكتب جابر بن حيان، وكتب الفارابي.

والكلي������ات وبداي������ة املéته������د، وما بعد 

�ض كتب اأر�صطو  الطبيعة، والتح�صيل، ومل

�� لبن ر�صد.

ريات  وZريه������ا كثري م������ن الكت������ب والن

أ�صماوؤها ون�صب  نها عربية فتغريت ا اZتيلت لأ

ألقي ببع�صها اإىل  بع�صها اإىل Zري اأ�صحابها وا

النريان.

واللغة العربية التي احتéبت من اأمامها 

رامية يف ال�رص¥«  Bقبا• يف م�رص« و»ال لغة »الأ

ندل�ض« والتي اعتÈت �صبباً  و»الالتينية يف الأ

.
)2(
أ�صباب الن�صب العربي من ا

وفر�������ض عل������ى املو�صوعي������ني اأن ي�صعوا 

هم Zري عربي. موؤلفاتهم بها مع اأن اأك

������ارى« و»�صيبويه من  ب اري م������ن  »الب

اأف�صنة« و»الفارابي م������ن فاراب« و»البريوين 

من بريون«.

و»اÿوارزمي من خوارزم« و»ابن خلدون 

فريقي«  وابن طفيل وابن باجه من ال�صمال الأ

و»ابن ر�صد من اإ�صبانيا«.

اللغ������ة العربية �� على طول باعها الثقايف 

�� ط������ردت من حي������اة النا�ض وم������ن ن�صاطهم 

الثقايف.

Z������ري اأن هذا احلقد عل������ى العرب علماً 

وثقاف������ة ولغة واعتق������اداً ⁄ يحé������ب حاجة 

وروبيني اإىل الكتب العلمية العربية 
العلماA الأ

بل Xلت مراجع ل Zنى عنها.

طبع  35 فكتاب احلاوي مبéلداته ال� 

خم�ض مرات بني 1486 و 1542م.

وكتاب ر�صال������ة احل�صبة للرازي طبعت 

اأربعني مرة بني 1498 و 1566م.

وزاد امل�صافر لبن ا÷õار Xل مÄتي �صنة 

أ�صا�صية للتدري�ض يف جامعة باري�ض. مادة ا
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ول  وXل������ت موؤلفات ابن �صينا املرجع الأ

وربي������ة حتى القرن  �صاتذة ا÷امع������ات الأ لأ

ال�صابع ع�رص.

وجاب������ر بن حي������ان الذي قي������ل عنه يف 

يماً بالرZم من  الغرب: »لقد كان عامل������اً ع

كونه عربياً«.

ل ت������õال طريقت������ه يف �صه������ر املع������ادن 

وا�صتح�ص������ار ماA الذهب وال�ص������ودا الكاوية 

والن�صادر ون������Îات الف�صة و�صواها متبعة يف 

اأوروبة.

العربية  ومنهéيت������ه  التعليم  وطريق������ة 

يف الط������ب وال�صيدلة وربط امله������ن العلمية 

ت�ض ال������ذي يود  بالنقاب������ات واإخ�ص������اع امل

ممار�صة املهن������ة اإىل فح�ض دقي������ق يقوم به 

أكف������اA م�صهود له������م ويحملون  اأخ�صاFي������ون ا

التفوي�ض الر�صمي.

لي�ض من باب التفاخر...

ولي�ض م������ن باب م�ص������≠ املا�صي اإىل حد 

الفناA فيه مثلما يفعل ما �ص≠ القات.

بل م������ن باب التذكري مبا كن������ا عليه لكي 

اوز ما �رصنا اإليه. يحفõنا اإىل 

وروبي يتعلم الكتابة  حينم������ا كان امللك الأ

 Aلفاÿأب������واب ا على ل������وì من ال�صمع كانت ا

.Aدحم بالعلماõت Aوالوجها Aمرا والأ

وحينما ⁄ يكن عن������د �صارملان الكبري Zري 

اثني ع�رص كتاباً ربطها بال�صال�صل كيال ت�رص¥ 

كانت املكتب������ات العربي������ة ذات الربع مليون 

الأ املدن العربية الكÈى. جملد 

و�صلف�صÎ الث������اين الذي ت�صل������م الكر�صي 

البابوي يف �صن������ة 999م زار القاهرة فبهرته 

مكتبته������ا ذات املليون وثالثمÄ������ة األف جملد 

وموXفوها الثالثمÄة فقال قولته امل�صهورة ل 

يوج������د يف اأوروبة من ي�صتطيع اأن يكون بواباً 

أين  على هذ√ املكتبة ناهيك عن التعليم ومن ا

لنا ففاقد ال�صيA ل يعطيه.

نعم لقد طردت علوم العرب ومناهéهم 

اربه������م وموؤلفاتهم من احلي������اة العلمية  و

طرداً �صيا�صياً fiكوماً بقوة ال�صيف واحلقد 

اللدود ولك������ن الذين يوؤمن������ون منهم باأممية 

وا على  ردوا على ال�صلطان ، وحاف العلم 

وة الفكري������ة والأخالقية وف�صلوها  تلك ال

ف�ص������اًل fiكماً عن انتماFه������ا وتعاملوا معها 

باأممية نقية.

�صتاذ يف جامعة بافيا  ففرياري دوZراد الأ

باإيطاليا: �رصì »كتاب املن�صوري للرازي«.

وح������ني و�صع موؤلفه يف الط������ب ا�صت�صهد 

أل������ف مرة  ثالث������ة اBل± م������رة باب������ن �صينا وا

بéالينو�ض والرازي.

يف كت������اب »�صم�������ض الع������رب ت�ص������ع على 

ملانية »زيغرند  الغرب« قالت امل�صت�رصق������ة الأ

.
)3(
هونكه«

لق������د ا�صتطاع اب������ن �صين������ا اأن يحéب 

Zريق زمناً طوياًل �� �ض 570 �� جالينو�ض والإ

أب������و القا�ص������م الõه������راوي من اأملع  كان ا

طباA الغربيون  جراحي العرب، وعنه نقل الأ

لت ا÷راحية العربية �� �ض571 �� Bصور ال�
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Zريق تعلموا العõ± على  والفنانون الإ

ندل�ض. اأيدي فناين عرب الأ

وروبية املنعقد يف  ر ال������دول الأ ويف موؤ

وز �صنة 2003:

قال �صريا flاطباً العا⁄:

أوروب������ة ل������ول  »م������اذا Áك������ن اأن تك������ون ا

.» العرب

������ر اليون�صك������و العام الذي  وكان يف موؤ

عقد يف عام 2000 قال:

ما الهند�ص������ة املعمارية م������ا ال�صعر ما 

الريا�صي������ات ل������ول الثقاف������ة العربية التي 

ر�ض  ورثت املعار± القدÁة وجابت اأ�صقاع الأ

بعيداً عن حدودها فيما كانت اأوروبة تتقوقع 

على نف�صها.

يعة عن  مثل������ة الف اإن م������ا قدمت من الأ

تعامل علماA الغرب مع العلم العربي.

ثبت بها اأن احل�صارة رحالة م�صافر  كان لأ

 õاحلواج ¥Î������ يحمل ج������واز �صفر اأممي ي

ال�صيا�صية والعن�رصية والطاFفية.

رحال������ة ل Áل م������ن ال�صف������ر ول تعيقه 

أو تعب  احلدود واحلواجõ ي�صري دون توقف ا

أو لها يفر اأحماله حيث يحط رحاله. ا

تل������ك حقيقة ت�صري اإليه������ا اأ�صابع التاري 

الع�رص.

اململكة  قو�ص������وا  الذي������ن  كادي������ون  فالأ

ال�صومرية وحلوا fiله������ا يف جميع منطقتها 

أ�ص�صوا اإمÈاطوريتهم فو¥ تلك  ا÷غرافي������ة وا

املنطقة ثم ان�صاحت على جميع ا÷هات حتى 

 )4(
B�صيا الو�صطى اكت�صحت منطقة اÿلي������ وا

ومع ه������ذا ⁄ يدمروا ثقاف������ة ال�صومريني بل 

ذوا من العلوم ال�صومرية  اعتمدوا عليها، وات

أ�صا�صاً رافداً لتقدمهم العلمي. ا

وم������ا القانون ال������ذي ن�ص������ب اإىل البابلي 

Zري ال�صيغ������ة املطورة للقوانني 
 )5(
حموراب������ي

كادية ال�صابقة لعهد√. ال�صومرية والأ

Zري������ق الذين احتل������وا وادي النيل  والإ

ووادي الرافدي������ن و�صورية الطبيعية ⁄ يتنكر 

ر�ض املحتلة،  م������اA لثقافة الأ فال�صفتهم الع

م. بل عكفوا عليها وامت�صوها حتى الع

Zريق  والروم������ان: الذي������ن �صحق������وا الإ

ع�صكري������اً وا�صتول������وا على جمي������ع مناطقهم 

ا÷غرافي������ة تعاملوا مع ثقافته������م وعلومهم 

بكل احÎام.

دارة  فهم �� واإن ترك������õ اهتمامهم على الإ

فراد  مة ل�صبط الأ ن �� وو�ص������ع القوانني والأ

واملéتمعات، و⁄ ي�رصفوا عنايتهم اإىل الفل�صفة 

أنهم  Zريق اإل ا خرى مثلما فعل الإ
والعلوم الأ

Zريقي  õون الثق������ايف الإ وا عل������ى امل حاف

ذى والتدمري حوا› �صبعة  وXل بعيداً عن الأ

قرون.

اإىل اأن ج������اA العرب فورثوا تلك الكنوز 

الثقافية الت������ي »�صيبتها الق������رون« فنف�صوا 

عنها الغبار وو�صعوها اإىل جانب موروثاتهم 

ترا والهنود على منا�صد التمحي�ض  من الأ
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والنق������د م�صيفني اإليها ما �صكبته عناية ا 

يف عقولهم م������ن ثقافة ومواهب فكانت تلك 

ثم������ار الكرÁ������ة املتمثلة يف »اب������ن حيان«  الأ

و»الب������ريوين«  دري�ص������ي«  و»الإ و»الكن������دي« 

و»الرازي« و»الفارابي« و»اب������ن �صينا« و»ابن 

ر�صد« و»اب������ن خلدون« و»اب������ن باجه« و»ابن 

طفيل« وZريهم.

ويف القرون الو�صط������ى التي �صميت يف 

الم عادت فلول ال�صليبيني  اأوروبة قرون ال

أوروب������ة اأطناناً من  م������ن ال�رص¥ حامل������ة اإىل ا

منõéات احل�ص������ارة العربي������ة و�صنوفها يف 

دارة«  »العلم« و»الفن« و»اأ�صول احلكم« و»الإ

و»الق�ص������اA« و»الت�رصي������ع« و»مفردات احلياة 

.»Aوبنا Aوك�صا AذاZ اليومية من

جميعنا نذك������ر اأن العرب Xلوا ي�صطعون 

ندل�ض ثمانية قرون »700 �� 1492«م. يف الأ

مويون كانوا يف قرطبة. فالأ

وبنو عباد كانوا يف اإ�صبيلية.

وبنو ن�رص يف Zرناطة.

ندل�صيني والعرب  لقد بهرت ح�ص������ارة الأ

ملاين  عام������ة عقل ال�صاع������ر والفيل�ص������و± الأ

واله يف حقول  »جوت������ه « فهو بعد ط������ول 

احل�صارات كافة �� وقف ماأخوذاً اأمام ال�صعر 

العرب������ي فو�صف������ه معÈاً ع������ن اإعéابه بهذ√ 

 ßجمة حتتفÎلت بع������د الX العبارات التي

تية: Bبروعتها وهي ال

متك اأن ل  أيها ال�صعر العرب������ي، �رص ع ا

نهاية لك.

وتفرد مõيتك اأن ل بداية لك.

اأZنيت������ك دوارة كقبة ال�صم������اA، ونهايتك 

وبدايتك مت�صابهتان ومثلما يقود الو�صط اإىل 

النهاية، يقود اإىل البداية.

أيها ال�صعر العربي اإنك متكامل. ا

ويف كتاب������ه »الدي������وان ال�رصق������ي « ق������ال 

جوته:

هر احل������ق ويعلو كما  هك������ذا وجب اأن ي

������ يف هذا fiمد )�ض(، الذي جمع العا⁄ 

كله على كلمة التوحيد.

أبثها باخت�صار: ية ا هنالك فذلكة تاري

ندل�ض كانوا بعواطفهم  وهي: اأن اأمويي الأ

وثقافته������م وح�صارتهم، ينتم������ون اإىل ال�رص¥ 

فكانت مفرداتهم احل�صارية باأ�صلوب �رصقي 

مري  �صال± يف ال�������رص¥، فالأ يقل������دون ب������ه الأ

موي »عبد الرحمن الداخل« حفيد ه�صام  الأ

بن عبد امللك.

بنى ق�رص√ على الطراز ال�رصقي.

لة يف حديقة الق�رص لكي تذكر√  وزرع ن

ل ال�ص������ام والعرا¥ فكانت ا÷د ال�رصعي  بن

يل املغرب. لن

و�صم������ى تل������ك املنطق������ة الت������ي زرع فيها 

 وقال:
)6(
لة، الر�صافة الن

��ة �� ���ض��� ال���رU���ض���اف���ة ن�� ���Ñ���د ل��ن��ا و

ل د الن �� ب ��ن��ا ب��اأرV��س ال��غ��رب 

���غ���رب وال���ن��� ��  ال��� ��ض��Ñ��ي��  �� �� ف��

gاأ �� �� ب��ن�� و ��ع��ا  ل اب�� ��� و
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��Ñ��ة ��ر ���ا  ���ض���اأ ب�����اأرV�����س اأن������� ف���ي��� ن���

م ���اأ  ���ن��� وا �������ض���ا  الإ   �� �� �� ف��

مثلة: تلك الأ

هي القلي������ل من الكثري، ال������ذي يوؤكد اأن 

ال�������رصوì احل�صارية ⁄ ت������Í على الرمال بل 

جيال. وه������ذا ما يف�رص قول  ارب الأ على 

اأح������د علماA الجتم������اع: »ل يوجد ح�صارة، 

، ول ح�ص������ارة مور�صت يف  ن�صاأت م������ن فرا

.» فرا

لذلك:

وبن������اA على ما قدمنا√ م������ن اأمثلة، وعلى 

Zريها مما ⁄ نقدم وجدنا، اأن اأ�صد¥ ت�صمية 

للتحر احل�صاري يف التاري هي »التكامل« 

فاحل�ص������ارات، ل تت�ص������ارع ول تت�صادم ول 

تتé������ادل باملعنى اللغوي، بل ينطلق جديدها 

أو انتقا�ض  من قواع������د القدË، دون م�صا�ض ا

من ذلك القدË الذي Zط������ى �� فيما م�صى 

������م حياتهم، فامل�صي  �� حاج������ات النا�ض، ون

أ  )علي������ه ال�صالم( ال������ذي جاA ليكم������ل، ابتدا

بالقول:

أو  نق�ض النامو�ض ا نوا اأين جÄت لأ »ل ت

...Aنبيا الأ

أق������ول لك������م: اإىل اأن تõول  ف������اإين، احلق ا

أو  ر�ض ل يõول ح������ر± واحد ا ال�صم������اA والأ

.)17 نقطة واحدة من النامو�ض �� )متى 5

أم������ا تل������ك العوا�ص������ف الب�رصي������ة الت������ي  ا

اجتاحت بع�������ض مراحل التاري������ فاقتلعت 

كث������رياً من ال�رصوì احل�صارية، فلم تكن Zري 

 Aريباً يف البنا اأمرا�ض اجتماعية عاث������ت ت

الجتماعي ث������م تغلبت عليها املناعة الذاتية 

وعاد �صéي احلياة يف ا÷�صد الجتماعي 

مثلما كان.

ن: Bوال

 Aم������ن ونردد مبلõاإذ نعي�������ض يف ه������ذا ال

.»Aاحلناجر »اإنه زمن ردي

فاإن احلقيقة الت������ي تنطبق عليه وعلينا 

قول ال�صاعر:

��ة    �� م������ا وم�������ا ب����� م�����  ��� ال������ ���ض��� ن���

���ان���ا ���ض��� ����ا ل��� ���� ���� ���� �����£�����ا  �����ض����� ول��������� ا

لق������د ا�صت�صعف������و√ فو�صفو√ �������� كما قال 

املعري ��

أ قد تغلغل يف بناFنا  اإذ لو ⁄ يكن ال�ص������دا

احل�صاري ملا �صاA زمنن������ا، ول ذهبت ريحنا 

 Îأو الت�ص لفنا ⁄ يعد �رصاً Áكن كتمانه ا اإن ت

عليه.

فنحن منذ عدة قرون، نركب يف الدرجة 

الثالث������ة من قطار احلي������اة حيث اÿبõ قليل 

واملاA قليل والهواA ثقيل.

أنف�صنا عن معنى  منذ عدة ق������رون �صاألنا ا

احلياة فاأجاب ا÷ميع: ل اأعر±.

ن �������� وقد عرفنا معناها �������� نت�صاAل:  Bوال

كيف نعي�صها

هذا الفتت������ان بالغرب ثقاف������ة، وعلوماً 

مة حتى مفردات احلياة اليومية  أن وفنوناً وا
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أ�صباب������ه وهل �صو± ياأتي زمن يعود  ما هي ا

فيه اإىل الراأ�ض العربي �صوابه

عل������ى الرZم م������ن اأن احل�ص������ارة املادية 

خالطت حياتنا وفر�صت علينا اأ‰ا• الطعام 

ياب  ة واملنام والذهاب والإ وال�رصاب واليق

وجعل������ت �صعوب������ات احلي������اة وم�صتحيالتها 

ممكنة.

وال�صت�صعا±  وال�صتعباد  التهمي�ض  فاإن 

�������ض العربي  وال�صتغ������الل التي تغمر ال�ص

عل������ه يعي�ض تعا�صة تفو¥ التعا�صة التي كان 

يعي�صها جد√ البداFي.

ن�ص������ان البداF������ي يتق������ي وحو�ض  كان الإ

الطبيع������ة واأخطارها، بالختب������اA يف املغاور 

والكهو± �� ولكن م������ا ي�صتهد± اإن�صان العا⁄ 

الثالث ل ينéيه منه كهف اأو مغارة.

أية كهو± اأو مغاور اأو جبال كانت قادرة  ا

أك  على حماية ال�رصبيني الذين قتل منهم ا

من مÄة األف و�رصد اأك من ثما‰Äة األف بعد 

أ�صéارهم ونفقت  اأن هدمت منازلهم واقتلعت ا

حيواناتهم ودمرت مدار�صهم وم�صافيهم.

أية كه������و± اأو جب������ال اأو flاب كانت  ا

فغ������ان وقد حتولت  ق������ادرة على حماي������ة الأ

بالدهم اإىل خراFب م������رs عليها زلõال املوت 

فلم يبق حéراً على حéر

والفل�صطيني������ون املرابطون ال�صابرون: 

اب والكهو± التي كانت قادرة  أي������ن هي امل ا

على حمايتهم م������ن القنابل الذكية وقاذفات 

القنابل وجبال الدبابات

ت�صاقطوا يف احلقول والدروب وال�صوارع 

والبيوت وال�صيارات.

ففي نار ا÷هاد املقد�صة:

ل± املوؤلفة من اأج�صادهم. Bتفحمت ال

ألفاً. واأ�صيب با÷راì اأك من اأربعني ا

واأ�رص اأك من ع�رصة اBل±.

وحمل العاه������ة الداFم������ة منهم ع�رصات 

لو±. الأ

وت�رصد املاليني... منهم من ق�صى نحبه 

على الطريق، ومنهم م������ن يعي�ض ذل اÿيام 

وافتقارها اإىل �رصورات احلياة.

والع������را¥، الذي ينام على هم وي�صتفيق 

على هموم.

 Aعين������ا√، يف الوافدين من ورا ßح

عالم اإىل حد النتفا  البحار، وقد ملوؤوا الإ

باأنهم �رصب من احلم������ام، حملوا مبناقريهم 

احلمراA، اإىل الع������را¥ اأZ�صاناً من الõيتون، 

ع�������رصة اBل± كيلومÎ، اجتازه������ا ثلث مليون 

�صنان  جن������دي، تدجé������وا بال�صالì حت������ى الأ

لة من مÄ������ات الطاFرات  وف������و¥ روؤو�صهم م

وتهادى اأمامه������م جبال الدبابات وترب�ض يف 

امليا√ على مرمى ذراعهم بوارجهم احل�صينة، 

وحامالت طاFراتهم العمالقة.

�صاأل العراقي اأخا√ العراقي:

أم������ريكا وانكلÎا كل هذ√  �صمت ا مل������اذا 

التكلفة وامل�صقة.

وهم������ا ل ترتبطان م������ع العرا¥ مبعاهدة 
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أو  أو دين اأو حدود ا ول تلتقي������ان معها يف لغة ا

جن�ض، وتابع ذلك الباF�ض يقول:

، كان �صدام دكتاتورياً، و�صحي  �صحي������

بهام  أنه و�صع حرية العرا¥ بني ال�صبابة والإ ا

أنه اZتال من اأهل الدجيل  من كفه، و�صحي ا

مÄة وخم�صني �صحية.

أي�ص������اً هو اأن ما يéري  ولك������ن ال�صحي ا

أ�صد  مريكي هو ا يف العرا¥ بف�صل احلمام الأ

واأده������ى م������ن ديكتاتورية �ص������دام ومن قتلى 

الدجي������ل، ففي كل يوم ي�صقط من العراقيني 

اأك مما �صقط يف الدجيل.

أيه������ا التعي�ض فال اأنت، ول  لقد �صدقت ا

أو ندافع عن ديكتاتورية �صدام. نحن نوؤيد ا

أ�صواأ Xر± م������ر على العرا¥ هذا  ولكن ا

ر± الذي بكى فيه على �صدام: ال

���ا ��� ف��� م������ن������  �����ي�����  ب�����  ������������ رب 

���ي��� ��� �����ي�����  ب�����  ����������   ����������U

ه������م يتعاملون مع الع������ا⁄ الثالث باأ�صلوب 

أ�صاليبهم ال�صابقة. تلف عن ا ي

فقد Xلوا حتى �صبعينات القرن املا�صي 

أ�صلوب  أم������ا ا قالم ا اطبونن������ا بال������كالم والأ ي

اÿطاب ا÷ديد، فهو بال�صواري والقذاFف 

أل�صنة املوت. وا

لقد ازدادوا ثقة بقوته������م، وازدادوا ثقة 

ب�صعفنا.

فنحن نعي�ض اليوم عمر الن�صحا¥، ع�رص 

على. العقب احلديدية النازلة علينا من الأ

لقد تغريت جميع امل�صامني.

ة يف �صدر  حتى الثوابت التي كانت را�ص

 ìن�صان يف الع������ا⁄ الثالث، ع�صفت بها ريا الإ

أ�صالA ثم قلدته  التغيري فبددتها وجعلت منها ا

ثوابت تتناق�ض مع طباعه ومعتقداته.

دبية التي كان يعتõ بها حتولت  الثوابت الأ

ن�صان من عتمة  اإىل كتل من املطا• تنتقل بالإ

اإىل عتم������ة والفال�صفة الذين خ������Èوا اأ�رصار 

احلياة الجتماعية وخفايا النف�ض الب�رصية، 

يوؤك������دون اليوم اأن اإن�صان العا⁄ الثالث ⁄ يكن 

مقيداً وتافهاً مثلما هو اليوم، اإنه مقرون اإىل 

أين ت�صري. عربة ل يدري اإىل ا

ويف دني������ا العل������وم الت������ي و�ص������ع العربي 

الأ· دون  اإىل  وىل وقدمه������ا 
الأ اأبéديته������ا 

مقاب������ل، اأ�صب الي������وم Zريباً ع������ن اأ�رصارها 

وقوانينها يتطلع اإليها بانبهار الطفل.

ن�صان التي ول������دت بني يديه  وحق������و¥ الإ

ن يف م�صنفات الغرب باندها�ض  Bيقروؤه������ا ال

وي������رى اأن ما يف�صله عنها من م�صافة يقارب 

ر�ض عن النéوم. ما يف�صل الأ

حد¥ العربي فيم������ا لديه من جمموعات 

وخة  القي������م، فوجدها ت�صكو من عõé ال�صي

والتهاب املفا�صل.

ن�ص������ان املعا�رص بقوة العلم  لق������د و�صل الإ

والتطور اإىل �صواط النéوم ولكن املوروثات 

ر�ض. ن�صان العربي اإىل الأ مازالت ت�صد الإ

فكار وتغريت معها جميع  لقد تغ������ريت الأ

املفاهيم.
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فالروابط وال�ص������الت بينها وبني اأ�صلها 

اأ�صيبت »بالبه������ت« و»اليبا�ض« حتى  العربي 

.ÈZ ريباً عماZ اأ�صب جميع ما ح�رص

الدما �� مركõ العقل ��

م، اأول  ع ر√ ال�������رص الأ الذي كان يف ن

خلق ا واأ�رص± flلوقاته.

من������ه انبعثت حكم������ة احلكم������اA، ونبوة 

.Aوخيال ال�صعرا Aوعبقرية العلما Aنبيا الأ

⁄ يعد كما كان، بع������د اأن اأكد العلماA اأن 

م������ا �صدر عنه لي�������ض اإل تفاعالت كيمياوية 

تõاحم������ت وتتõاح������م يف X������الم ا÷مéمة 

ث������م ت�ص������در اإىل اÿ������ارج بع������د تنقيتها من 

ال�صواFب.

ن�ص������ان عن  واأن م������ا Áي������õ جمéم������ة الإ

جمéم������ة احليوان هو اأن كتلته������ا الدماZية 

قادرة على اختõان الذكريات واإعادة ترتيبها 

وطرحه������ا، وال������روì التي كان������ت مبعتقداته 

������ة من ا حملت احلرك������ة واحلياة اإىل  نف

ه������ذا الت�صكل الÈوتيني fiكومة بالبقاA فيه 

حتى حني فتع������ود اإىل منبعها ويعود الÎاب 

اإىل الÎاب Zريوا فيه هذا العتقاد فقالوا:

لي�������ض هنا م������ن اأقنوم ا�صم������ه روì، بل 

ثم������ة ان�صéام ب������ني وXاFف ا÷������وارì التي 

تهيم������ن عل������ى الت�صكل الÈوتين������ي، حتى اإذا 

زالت حالة الن�صé������ام تفتت ال�صكل وعادت 

أ  احلرو± الÈوتيني������ة اإىل حالة التفر¥ لتبدا

البح������ث عن ت�صكل جديد، حت������ى اإذا مت لها 

ذلك حتقق نوع جدي������د من الن�صéام يõداد 

وينق�ض بن�صبة عدد احلرو± وكيفية ترتيبها 

تقدÁاً وتاأخرياً.

وي�صيفون:

تلفان  ن�ص������ان عن احليوان وي تلف الإ ي

عن احل�������رصات والهوام باخت������ال± الت�صكل 

ن�صان حيث  الÈوتيني، الذي بل≠ اأق�صا√ يف الإ

يõاً وهدفاً  فر�صت حالته الراقي������ة رقياً و

عما هي احل������ال يف احلي������وان واحليوانات 

الدنيا.

ر اليقني يف ال�صدر العربي. sوهكذا تدم

أ  جيال العربية تبدا فدعوتنا اليوم من الأ

هابة بهم اإىل ال�صتذكار. بالإ

لي�ض لكي يكتفوا مب�ص≠ املا�صي والقيلولة 

أبراجه، بل لكي يقروؤوا يف التاري عن  حتت ا

يمة التي تركها اأجدادهم. تلك النماذج الع

جم������اد يبع������ث الن�صا• يف  فا�صت������ذكار الأ

ا÷ينات احل�صارية فتنتف�ض وت�صري اإىل ما 

يéب اأن ت�صري اإليه.

احل�صارة ا÷ديدة اختلفت عن القدÁة 

يف العمق والت�صاع.

فلغتها ال�صابق������ة �صارت ياب�صة احلرو± 

تتك�رص كلماتها كاأنها العيدان.

ويف ه������ذا الõمان امل������ادي الذي خال من 

القيم لي�ض لنا Zري اأحد خيارين:

اإم������ا اأن نبقى م�صتمري������ن يف النحدار 

�صفل. نحو الأ
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واإم������ا اأن ن�صتذكر، ث������م نعود اإىل الواقع 

· ون�صيف ونطور. ف

نعم:

فالتطوي������ر ه������و م������ا يلقى عل������ى عاتق 

املواطن������ني دون ا�صتثناA من اأعباA العودة اإىل 

م������ة والعالقات الجتماعية  ن القوانني والأ

ديد ما  لÎمي������م ما تهدم من �رصفاته������ا، و

�صا من تقاليدها ومفاهيمها، وطرحها بني 

يدي الõمن كما ي�صاA الõمن.

⁄ يع������د خافياً، اأن التح������ر الجتماعي 

أربعينيات  أ منذ ا ال������ذي كان بطيA اÿطا بدا

الق������رن املا�صي يقف������õ قفõاً متم������رداً على 

املراحل واملحطات.

فقد ازدادت نب�صاته �رصعة، دون علة.

فاأو�ص������ك مراه������ق الي������وم اأن يعر± من 

حقاFق الوجود اأك مما عرفه اأجداد√ طول 

مÄات ال�صنني.

عوا�صف  انطلق������ت  الثالثينيات  فمن������ذ 

التغيري، فمرت على الب�رص وال�صéر واحلéر، 

دخل������ت كل بيت وعقل������ت كل عقل وترافقت 

ة واملن������ام، وا÷لو�ض  م������ع ا÷ميع، يف اليق

كل وال�رصب  والقي������ام، وال�صفر واملق������ام، والأ

واللبا�ض.

ت مفردات احل�ص������ارة منازلنا  لق������د مالأ

وطغت على عقولنا، فنحن ن�صتهلكها يف كل 

يوم منذ اأن نفت العيون على الراديو والتلفاز 

اإىل اأن يغلقه������ا النوم عل������ى فرا�ض ح�صاري 

ولكن �� كما تقول fiطة املنار �� ماذا بعد

ن�صتهل������ك جميع مف������ردات احل�صارة من 

دون اأن ن�صاهم يف �صناعة �صيA منها.

ن�صتهلك مف������ردات احل�صارة فيما ينت�رص 

ال�صداأ يف موروثاتنا، مثلما ينت�رص ال�رصطان 

ن�صان. يف ج�صد الإ

أك تلك املوروثات بل������≠ �صن الياأ�ض فال  ا

هي حي فريجى ول ميت فينعى.

يف 1948 كن������ا جبهة �صعبي������ة وع�صكرية 

واحدة، كنا نعي�ض وحدة مثلثة، وحدة القومية 

واللغة ووحدة العدو ووحدة ال�صديق.

فتدهورت وحدتن������ا القومية الكÈى اإىل 

وحدة بني قطرين.

õقت ع������رى وحدة  ثم م������ا لبث������ت اأن 

القطري������ن لت�صري اإىل وحدة الت�صامن، الذي 

اكتفين������ا منه بالكتابة عن������ه، فهو ل يعدو اأن 

يكون حÈاً على ور¥.

جامعتن������ا العربي������ة، بداأت ب������دول �صبع، 

ن ثال وع�رصون دولة، اBخرها جõر  Bوهي ال

أو القمر عدد �صكانها اأقل من ن�صف  القمار ا

املليون يتكلمون بث������ال لغات اإحداها اللغة 

العربي������ة، ومن������ذ وقت قري������ب تواجه حركة 

حدى جõرها فاإذا ما  انف�صالية ا�صتقاللية لإ

مر ورفرفت عليها اأعالم ال�صتقالل  ق�صي الأ

)7(
ف�صو± ي�صب عدد دول ا÷امعة/24/.

اإننا نعي�ض حالة ال�صتالب احلقيقي.

ال�صي������ارات  ح������د  لأ دامن������ا  ا�صت اإن 

������م الطي������ارات وا�صتعمالنا  ف وامتطاAن������ا لأ
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 Aزيا املوباي������ل واأدوات املطاب������ وارتداAنا الأ

الغربية.

والك������ول  البيب�ص������ي  عل������ى  اأدمن������ا  اإن 

مريكية،  الأ والعلكة  واملاكدونالد  والهامZÈر 

فذل������ك جميعه ل ينه������ي حالة ال�صتالب ول 

يéعل منا اأمة ح�صارية باملفهوم احلديث.

تاز  أنا  م������د طموحن������ا بدا من������ذ اأن 

قدام. التاري �صرياً على الأ

كان������ت لنا كينونة ك������Èى وكانت لنا فيها 

مدن زاهرة، فيها اللوؤل������وؤ واملرجان ومن كل 

 ،Aخطا م الأ باA اأع Bفاكهة زوجان، فارتكب ال

اA واأZفوا عن  اإذ Zرقوا يف بحار الÎ± وال

عداA، فÎهلت الهمم وZابت القيم وجفت  الأ

وراد دماA ا÷هاد وم������ا هو اإل هõيع 
م������ن الأ

من الõمن حتى جاA امللك ال�صغري يبكي بني 

أم������ه، عر�صه وتاجه و�صو÷انه وق�رص√  يدي ا

و�صلطان������ه فتéيب������ه ببيت م������ن ال�صعر، �صار 

حكمة على الدهر.

��ا ���ا م�����ض��ا ��� ���ل ال���ن�������ض���ا م��� اإب������� م���

����ال ال����ر ����ل  م���� ���ي���  ��� ����اف����   

روا اإىل هذا ال�رص¥ العربي.. ان

من اأعما¥ فقر√، انبé�صت ينابيع الأخال¥ 

فعمت الدنيا.

د بيت������اً لت�صع فيها طفلها   ⁄ Aالع������ذرا

فو�صعته يف مõود.

م������ن ذلك امل������õود انت�رصت قي������م امل�صي 

وتعاليم������ه فعمت الع������ا⁄ ومازال������ت اأ�صوات 

ربع. اأجرا�صها تتéاوب يف جهات الدنيا الأ

 Aويف قرية مقذوفة ب������ني رمال ال�صحرا

�صالم. وكثبانها الياب�صة �� ولد الإ

انبعث هدًى ورحمًة، �رصقاً وZرباً و�صمالً 

أ�صت������اذ الأخال¥ وحامل �صعلة  وجنوباً فكان ا

احل�صارة يف العا⁄.

������ر التاري طوي������اًل ليلتقي  �ص������و± ينت

رجوا من مدر�صة fiمد. باأمثال الذين ت

�صو± تنطوي ع�رصات القرون حتى يÈز 

ول  ب������ني ا÷ماهري حاك������م مثل اÿليف������ة الأ

طب بني النا�ض ويقول: ي

أيها النا�������ض لقد ولي������ت عليكم ول�صت  »ا

ريك������م، اأطيعوين ما اأطعت ا فيكم، فاإن  ب

ع�صيته فال طاع������ة › عليكم القوي عندي 

أ�صÎد منه احل������ق وال�صعيف  �صعي������ف حتى ا

عندي قوي حتى اأرد له احلق«.

�ص������و± تنط������وي القرون لتلتق������ي بحاكم 

كلفته ا÷ماهري بحف������ß املéتمع ي�رص يف 

أ�صه  الرقيق الذي اأخف�������ض الر¥ واحلاجة را

ويقول: ارفع راأ�صك ول تكن عبد Zري فقد 

خلقك ا حراً.

ه������ذ√ احلقاF������ق، ثواب������ت ت�صك������ن حتت 

جلودنا.

ولكن������ه �صكن ا�صتكانة، فنحن اليوم اأحوج 

م������ا نك������ون اإىل التكامل ب������ني واقعنا املÎدي 

وحقيقتنا النا�صعة.

Bليات  اأخ������ذت اليابان واأخ������ذت ال�صني ا

وقوان������ني احل�صارة الغربي������ة كافة وزاحمت 
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مفرداته������ا احل�صارية مف������ردات الغرب يف 

عقر دار√، ومع ذلك Xلت اليابان هي اليابان 

ن ثوابتهما جابهت  وال�صني هي ال�ص������ني، لأ

عوا�صف الغرب وردتها على اأعقابها.

ونحن:

ماذا يفيدنا يف بواكري هذا القرن اأن نكتفي 

بالنتماA اإىل اأجدادنا ال�صومريني والبابليني 

. واأن نكون ورثة الر�صالة والرا�صدين

م������اذا يفيدنا اأن ن�صتعيد ق������راAة التاري 

أزه������ى ف�صوله  ى اأقالمن������ا قد كتب������ت ا ف������

ندل�صية واأن خي������ول اأجدادنا �صهلت على  الأ

مانو�������ض واأن قب�صات  ل������ب والأ البرين������ه والأ

أبواب روما ولبواتيه فر�صاننا دقت ا

م������اذا يفيدن������ا اأن تك������ون ح�صارتنا هي 

ب ال�رصع������ي حل�صارة الغ������رب يف الوقت  الأ

الذي نت�صقط فتات احل�صارة ا÷ديدة مما 

يت�صاقط عن مواFد√ العامرة.

ذل������ك التاري������ املéي������د، ذل������ك املا�صي 

التليد.

يé������وز اأن نتبé������ ب������ه، واأن نرفعه فو¥ 

الروؤو�ض واأن ‰الأ به الطرو�ض، حينما ننه�ض 

مة  من الكب������وة ون�صتفيق من الغفوة ونلب�ض لأ

الõمن الذي نحن فيه.

هرام«  »الق�صور«  »علم الفلك« حكموا نيكاراZوا  م������ن �صعوب اأمريكا الو�صطى، كانت لهم ح�صارة: »بناA الأ  1

وهندورا�ض وجAõاً من املك�صيك.

يف احلديث:  2

أم، العربية بالل�صان فمن تكلم العربية فهو عربي. لي�صت العربية باأب وا

الطبعة الثامنة �� طبعة ثالثة �� يف عام 1993.  3

أك اأرا�صي تركيا يحيط بها الدردنيل  نا�صول وت�صم������ل ا B�صيا ال�صغرى وكانت ت�صم الأ B�صي������ا الو�صطى: هي ا ا  4

وبحر اإيéه ومرمرة وكانت م�صاحتها )743000( كم2. 

حموراب������ي: ملك بابل������ي حكم ما بني 1792 �� 1750 ¥. م اكت�صفوا قانون������ه يف �صو�ض عام 1902 وهو عبارة   5

عن/285/ مادة fiفورة باÿط امل�صماري على م�صلة من حéر الديوريت نقلت اإىل متحف  »اللوفر«.

ن: اأطالل مدينة �صورية يف بادية تدمر. Bالر�صافة ال  6

كما �صميت بهذا ال�صم �صاحية من �صواحي بغداد وقد يكون معرو± الر�صايف من مواليد تلك ال�صاحية: عا�ض 

بني 1877 �� 1945م.

ا÷õيرة التي تهدد بالنف�صال وال�صتقالل هي  »نغازيéا«.  7

حاالت والهوام�ش االإ

¥µ
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ر ضا

رة الع�ضل Rم الذا

: á°üb

ض������� ما

ا R Uض ال ض gل ا

�صليمان العي�صى

د. �صاكر مطلق

ترجمة: هبة اهلل الغالييني

د. عبد الرحمن مراد



ôYÉ``````````````````````°T

3202011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

دابدابداً.. وحا�رص.. وحا�رص أأ ا ب ZاFب ZاFب و oوهوه

ادهادهاد.. ه يف الوه يف الو و oوهوه

ويف الذرا..

ى s ى ويف ال ى ويف ال Aو يف ال�صما oوهوه

ي�ض يدري  لي�ض يدري  لي�ض يدري اأين و oوهوه

❁❁

ò
. Ñ لة ال ر العروبة وال£ف ضا

❁
ا العي�ض ي ا العي�ضض ي ض

ر ض����������������������ا
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مان sõمان الõمان ال هكانهكانoهo.. �صاع كان مكان م �صاع

ى من يديهعى من يديهعى من يديه.. ع �رصع �رص oاتoاتo ات اللsح ات اللsح oفلsتoفلsت اللsح فلsتتفلsتت تتتت

ها يف راحتيهمها يف راحتيهمها يف راحتيه.. oململ ليلي

ةيةيًة يZنيZن ooأ o ا بعادبعاد o الأأ oص�ص�صص �ن�ن نوينوي

ههرهرهر الغيب ها.. لÎكها.. لÎكoها.. لها.. ل ÎكويÎكوي

انناننان.. ن العن الع ةلقةلقة لقطلقط oطمطم

لفلفل.. فطفط

راAة براAة براAة الدنيا ل فيه كل فيه كoل ارصارصارعارعارع صت�صت�

وانفوانفoوان.. فنفن oن العن العoالع o oفنفنف oنوعنوع

لفلفل.. فطفط

ابةحابةحابًة.. حصحص ص �ص � رÁرoÁر على الوجود

راعراعر اعصاعص ص: �ص: � o√و√و√ sوموم مصمص ص�ص�

رص وحا�رص وحا�رص أبداً ا هو ZاFبهو ZاFب

❁    ❁    ❁

دوFه.. oه.. هFه.. هدوFدو نرعنرعنs عليه باب عليه باب رعقرعق قتقت ل

ةيةية ي عاتي عات فاتصفاتصفات ص عا�ص عا� كينة sكينةصكينةص s ال� ص ال�صs ال� خلف

جمرõجمرõجمرo فيه.. oت ..õت ..õ بداً
أ ا

ها.. بلحن راFع oها.. بلحنعها.. بلحنع ع�رصع�رص �رص.. وي�رص.. وي oه oهعهع ع�رصع�رص �رصت�رصت

رهرهر يف الÈ يف الÈاري تارة يف الÈاري تارة يف الÈاري تارًة.. oهمهم مدو كمدو ك دو كعدو كع عيعي

ةيةية ي قافي قاف oةوبةوبة oذ oذ عذ ع ه حينامه حينامه حيناً oململ لوتلوت

❁    ❁    ❁

و �صاعر.. oه

لندعهo واÿطر الذي اأ�رصى له

..o√واختار

..Aخطر الغنا

أ�صقى واأمتع.. نا ل�صتo اأعر±o مهنًة ا
أ ا

.. o±اأعر oل�صت

Aرفه �رص البقا oها –يف عsاإن

لندعهoما..

..oلو oاحل oهو واللهيب

ي�صطرعان..

ما جدوى الوoجود بال وتر

يفنى بدندنة..

ليم�ص بع�ض اأوجاع الب�رص
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غلقوا بابل تغلقوا بابل تoغلقوا بابغلقوا باب احلديقة

AراAكوين يف العراÎAكوين يف العراÎAكوين يف العراÎكوين يف العتÎكوين يف العتÎ

او± تاو± تاأتي وردتي فل�صو± تفل�صو± تفل�ص

Aين هذا امل�صاAلتعودين هذا امل�صا

ولصولصول ص الف�ص الف� تتتتت كل كما اأ

❁❁

ò
. ر ض ر  ضا Ñي وبا و

. Ñ ر الر : الفنا اأن ل الفن الع

❁
ر م£ ضا ر م£.  ضا  .

رة الع�ضل Rم لذا
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..AياAعلى حيا ،Aعلى حيا ،Aمع الغروب، على حيا

Aكوين يف العراÎل تAكوين يف العراÎل تAكوين يف العراÎل ت

ري الطري الطري ني الطني الطني مية oكد

ًعلقاًعلقاً حتت املطر حتت املطر oعلقامعلقام

Èأرنو اإىل زمن ع ا

..AفاAمي، يف خفاAمي، يف خفاAفا مي، يف خلمي، يف خل لمن دون علمن دون ع

AتاAد ال�صتاAد ال�صتاAتا د ال�ص من برد ال�ص من بر o√اo√اo و
أ ا

oا√oا√o من زمن تال�صى و
أ ا

Aمثل �صمع يف انطفا

تاركاً فينا Xاللً

يدحتيدحتيدo عن املدار ل 

..Aوافيها انطفاAوافيها انطفاoول يAول يوافيها انطفاAوافيها انطفاoول يo

ا يف املا يف املاBقي دمدمد م  م  زمن

با رطبا رطباً«)❁( oرoرo رص رص ص»يوم كان ال�ص»يوم كان ال�»يوم كان ال�

نوثة اتني اصاتني اصاتني الأ صيف ب�صيف ب�

oزاهريoزاهريo العذارى
والأ

..AهاAبالبها Aبالبها Aحاتطافحاتطافحات بالبها

اAةÈاAةÈاAة éÈلي والéÈلي وال éلي وال التéلي وال الت oزمن

يف األعيب الطفولة

فو¥ اأع�صاب اÿيال

مع الغõال على املروج..

زمن تكور مثل نهد

من عقيق اأو ع�صل

�صيع sيف كف ذاكرة الر

فال يبنيo، ول ي�صيع..

رافة oÿالبداية وا oزمن
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أ�صاطري الربيع يف ا

تoعيد للمرج القطيع

وتoثريo »ذاكرة الق�صب«)❁❁(

بقيامة الرب ال�رصيع..

وزo« عاد اإىل املراعي «

ìõoاً قو�ض الق موق

ìالفر ìلي�صيل يف الرو

وز �رصابo الإ
وتعود اأ

مع العذارى للمروج

والثورo يرنو، ⁄ يõل

لoمات يذوي يف برز ال

أو اأمل لم ا oدون ح

أ�صوار ال�صقيع.. بعبور ا

تs�صع هنا oهل ثم م

لعودة الثور ا÷ري

.. اإىل الق�صيدة والقطيع

بابo احلديقة مo�رصع

oمرية فعالم ل تاأتي الأ

Aور مع امل�صاõكي ت

كما اأتت كل الف�صول

Aمع الغروب، على حيا

Aال�صفا ìعيد للروoلت

وتoعيد ذاكرة الع�صل

.. Aال�صتا oللطفل داهمه

¥µ

أ�صطورة »الفطحل«، Zري املكتملة، اأوردها الباحث املرحوم »د.جواد علي« يف مو�صوعته: »املف�صل   العبارة وردت يف ا
)❁(

. أ�صطورة خلق عربية –كما اأرى �صالم«، وهي ا يف تاري العرب قبل الإ

 »ذاكرة الق�صب«: عنوان اإحدى جمموعاتي ال�صعرية.
)❁❁(

الهوام�ش
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1 ض ما

ام يام يا جوتني. لقد تاأخر الوقت«. ان تنان تنا أ ب »جرب »جرب ا

ان مان ماين ينبغي اأن  أ اي������اي������ام. كنت اأفكر ا ������م ذلك. ⁄ يبق يه������م ذلك. ⁄ يبق يه������م ذلك. ⁄ يبق › الكثري من الأ  »ل

.» ن Bلقد ن�صيت اأين هو ال – ابيهابيها أ تذهب اإىل بيت ا
ا»�صيتا»�صيتارامبور«

. ينبغي األ تبقى فÎة اأطول قرب  اىل هناىل هنا اإ ارامبور. ابعثيهارامبور. ابعثيها او√ نعم �صيتاو√ نعم �صيتا أ »ا

ارجل مري�ض. هي نف�صهارجل مري�ض. هي نف�صها Zري قوية«

❁❁

ò
ة. ر ض ة م   Îة ومÑ اأ

❁

ر ا ررابندرانا  ا رابندرانا 

ين ة: Ñgة ا الغ ر
❁
ين ة: Ñgة ا الغ ر

❁

ض���������� ما

1941( وقيام »اليون�صكو« بو�صع  تن�رص هذ√ الق�صة مبنا�صبة مرور )150( عاماً على ميالد طاZور )1861

برام عاملية لالحتفال بهذ√ املنا�صبة.
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»ا�صمع������وا ما يق������ول كي������ف ت�صتطيع اأن 

تتحمل اأن تÎكك يف هذ√ الولية

» Aطبا » هل تعر± ما... الأ

»ولكنها ت�صتطي������ع اأن ترى ذلك بنف�صها 

التلمي بالتلمي باأن عليها  لقد بكت منذ فÎة ملéرد ا

إن تغادر اإن تغادر اإىل بيت والدها«. أ ا

��ري ���ري ���ري  �لتعب����لتعب��� ا ��رصì ا���رصì ا���رصì اأن يف ه������ذا �ن ن�����ن ن���� أ علين������ا ا

قل. الكالم  حتريفاً ب�صيطاً للحقيقة، على الأ

احلقيقي مع ماين كان كالتا›:

»اأفÎ�ض يا طفلت������ي، اأنك �صمعت بع�ض 

أنني راأيت ابنة  بح�صبح�صبo ا
أأ خبار عن والد وا الأ

عمك هنا.«

ختي  لأ oلقادم �صنقيمoلقادم �صنقيمo »نع������م يوم ا÷معة ا

أنا  . لذا ا
)2(
������انص������انص������ان ص�ص� ان������ا بران������ا برا أ ��رية ���رية ���رية احتفال ا �غ����غ��� غ���صغ���ص صل�صل� ا

اأفكر...«

أر�صل������ي لها قالدة  »ح�صناً ي������ا عõيõتي. ا

رص�رص�رص اأمك..« oذهبية. �صو± ت�ذهبية. �صو± ت�

أر اأختي  أفك������ر بالذه������اب بنف�ص������ي. ⁄ ا »ا

رياه������ا كثرياه������ا كثرياً منذ  أريد اأن اأرا ة ق������طرية ق������طرية ق������ط، وا ريغريغ غصغص صل�صل� ا

ن.« Bال

ا بالتا بالتاأكيد ل  أن������ت ��ني ا���ني ا���ني ا �»مهم������ا كنت تعن����»مهم������ا كنت تعن���

أ⁄ ت�صمعي ماذا نيتفكرين بÎ جوتنيتفكرين بÎ جوتني وحد√ ا

يقول الطبيب عنه

ن ل يوجد �صبب  Bإ»لكنه قال اإ»لكنه قال اإن������ه حتى ال

جل...« لأ ضخا�ضخا�ض

ني»مع ذلك، تعرفني»مع ذلك، تعرفني حالته.«

ة رية رية  ريثريث إول فتاة بعد ثالثة اإول فتاة بعد ثالثة اإخوة، وهي اأ أ »هذ√ ا

يماً.  لدينا �صمعت اأن الحتفال �صيكون ع

واإن ⁄ اأذهب، فاإن اأمي �صو±... جداً«

أنا ل اأفهم والدتك. ولكنني  »نعم ، نعم ا

اأعر± جيداً اأن وال������د �صيكون Zا�صباً اإذا 

ن حتديداً.« Bتركت جوتني ال

أن������ه ل يوجد  »علي������ك اأن تكتب������ي اإليه با

أنه حت������ى اإذا ذهبت لن يكون  �صبب للقلق، وا

»... هنا

»اأنت على حق يف هذا، اإنها بالتاأكيد لن 

تكون خ�صارة كبرية اإذا ذهبت. ولكن تذكري، 

اإذا كتب������تo اإىل والد �صاأخÈ√ بو�صوì ما يف 

ذهني.«

»عندF������ذ لن حتتاج������ي اإىل كتابة. �صو± 

أ�صاأل زوجي وهو بالتاأكيد �صو±...« ا

ري ،يا طفلتي، لق������د حتملتo منك  »ان

الكث������ري، ولكن اإذا كن������ت �صتفعلني ذلك، فلن 

ة. والد يعرف������ك جيداً اإىل  اأحتمل������ه للح

احلد الذي ل Áكنك خداعه«

عندما تركتها ما�ص������ي، ا�صطéعت ماين 

يف �رصيرها بحالة �صيÄة.

جاAته������ا كل م������ن جارته������ا و�صديقته������ا 

وت�صاAلتا عن امل�صاألة.

أنابرا�صان  را يا له من عار اإنه اأول ا »ان

راها« ختي، وهما ل يريداين اأن اأذهب لأ لأ

»ملاذا اأنت ل تفكرين بالذهاب بالتاأكيد، 

ألي�ض كذلك، وزوجك مري�ض جداً«. ا

أ�صتطيع ذلك  أنا ل اأفعل �صيÄ������ا له، ول ا »ا
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حت������ى لو حاولت. اإن الو�ص������ع كÄيب جداً يف 

ه������ذا البي������ت، واأقول لك ب�رصاح������ة اإنني ل 

أ�صتطيع حتمله.« ا

 » أة Zريبة »يالك من امرا

اهر كما يفعل  أت أ�صتطيع اأن ا »ولك������ن ل ا

أبدو كÄيبة اإذا ما فكر اأحدهم �صوAاً  النا�ض، وا

بي«

»ح�صناً، اأخÈيني عن خطتك.«

»يé������ب اأن اأذه������ب. ل اأح������د ي�صتطي������ع 

منعي.«

» »ه�ض يا لك من �صابة متعéرفة

II
عند �صماعه اأن ماين بكت ملéرد التفكري 

أبيها بات جوتني م�صطرباً  بالذهاب اإىل بيت ا

جداً حتى اإنه نه�ض من �رصير√. جذب flدته 

نحو√، وتراجع قاF������اًل: »ما�صي، افتحي هذ√ 

.»ìالنافذة قلياًل، واأبعدي هذا امل�صبا

وقف اللي������ل ال�صاكن �صامتاً عند النافذة 

مث������ل حاج اأبدي، كانت النéوم تلمع، �صاهدة 

ع������È ع�صور Zري معروفة على م�صاهد موت 

ل حت�صى.

راأى جوت������ني وج������ه م������اين عل������ى خلفية 

لم، وراأى تل������ك العينني الغامقتني  الليل امل

كذلك  بالدموع،كاأنهما  طافحتني  الوا�صعتني 

زل.  منذ الأ

أته، Xناً  �صعرت ما�صي بالراحة عندما را

أنه كان ناFماً. منها ا

نه�ض فé������اأة وقال: »ما�صي، لقد ح�صبتم 

أ�صد طي�صاً من اأن ت�صعد يف  جميع������اً اأن ماين ا

بيتنا وها اأنت ترين...«

ن ، ي������ا باب������ا، كنت خاطÄة  Bنع������م اأرى ال«

�ض على املحك«. – فاملحنة ت�صع ال�ص
» »ما�صي

» »حاول النوم يا عõيõي

. ل  دعيني اأفكر قلي������اًل، دعيني اأحتد

تكوين مغتاXة يا ما�صي

»ح�صناً« 

أ�صتطيع  أنني ل ا »ذات مرة عندما فكرت ا

ك�ص������ب قلب ماين حتملت ذل������ك ب�صمت.اأما 

أنتم...«.  ا

أ�صم لك اأن  أنا ل������ن ا » ل، ي������ا عõي������õي، ا

أي�صاً« أنا حتملت ا تقول ذلك ا

»عقولن������ا، كما تعلم������ني، لي�صت كتاًل من 

الطني Áكنك امتالكها مبé������رد التقاطها. 

�صعرت اأن ماين ل تفكر ب�صكل جيد، ويف يوم 

ما تعر�صت اإىل �صدمة كبرية...«

»نعم يا جوتني اأنت على �صواب«

مد تنهداً. ولي�ض  بقيت ما�صي �صامتة، ت

مل������رة واحدة، كان������ت Zالباً ما ت������رى جوتني 

مطار  Á�ص������ي الليل على ال�رصف������ة مبلاًل بالأ

املت�صاقط������ة، ومع ه������ذا ⁄ تك������ن مهتمة باأن 

أثناA النهار كان كثرياً  يذهب اإىل Zرفة نومه. ا
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ف، كانت تعر± اأن ماين  ما يدور براأ�ض ير

�صتاأتي وتالط������ف جبينه، بينما هي م�صتعدة 

اإىل امل�رصì.ومع هذا عندما حاولت ما�صي اأن 

أ⁄  أبعدها. وحدها كانت تعر± اأي ا تروì عنه ا

خرى  كان يعاني������ه يف تلك املحنة. مرة تلو الأ

كانت تريد اأن تق������ول ÷وتني: ل تعط كثرياً 

من النتبا√ لتلك الطفلة ال�صاذجة يا عõيõي، 

أ�صياA. ولكن  دعها تتعلم ما تريد لتبك على ا

�صياA ل Áكن اأن تقال، وهي عر�صة  هذ√ الأ

. لدى جوتني  ن تكون مفهومة ب�صكل خاط لأ

أة الفاتنة بينما  يف قلبه مهمة مقد�ص������ة للمرا

م������اين تÎبع على العر�������ض. كان من ال�صعب 

يل اأن ق������در√ اأن يكون مرتبطاً  علي������ه اأن يت

بح�صته من خم������ر احلب الذي يo�صب خارج 

لوهية. لذا فاإن العبادة �صارت قدماً،  تلك الأ

مل بعطاA ل يتوقف  وقoدمت الت�صحي������ة والأ

أبداً. ا

يلت ما�صي مرة اأخرى اأن جوتني كان  ت

ناFماً، عندما �صاì فéاأة: 

أنني ⁄ اأكن �صعيداً  أع������ر± اأنك تفكرين ا »ا

مع م������اين، ولهذا كنت Zا�صب������اً منها. ولكن 

ال�صعادة يا ما�صي هي مثل تلك النéوم. اإنها 

������الم، هنا فéوات بينها.  ل تغطي كل ال

نحن نرتكب اأخطاAً يف احلياة ون�صيA الفهم، 

ومع هذا تبقى هنا ثغرات ت�رص¥ احلقيقة 

أنا ل اأعر± ملاذا تغمر البهéة  م������ن خاللها. ا

قلبي هذ√ الليلة.«

بداأت ما�ص������ي ت�صÎ�صي جوتني برقة ، ⁄ 

الم. تكن دموعها وا�صحة يف ال

أنها �صغرية جداً  »كنت اأفكر يا ما�ص������ي ا

» ماذا �صتفعل عندما اأكون...

»هل تق������ول �صغرية يا جوتني اإنها كبرية 

أنا اأي�صاً كنت �صغرية عندما خ�رصت  كفاية. ا

معب������ود حياتي، من اأج������ل اأن اأجد√ فقط يف 

بد. هل كان يف ذلك اأي خ�صارة،  قلبي اإىل الأ

م������اذا ت������رى اإىل جانب ذلك، ه������ل ال�صعادة 

» �رصورية ب�صكل مطلق

أنه عندما ي�صحو  »ما�صي. يب������دو كما لو ا

أنا...« قلب ماين اأكون ا

»ل تقلق من ذلك يا جوتني. األ يكفي اأن 

اً يكون قلبها م�صتيق

فéاأة ا�صتéمع جوتني كلمات اأZنية ريفية 

كان قد �صمعها من فÎة طويلة:

 Aعندما جا ßأو√ يا قلبي اأنت ⁄ ت�صتيق ا

رجل قلبي 

اإىل بابي.

ت على وقع خطواته املغادرة. ا�صتيق

الم أو√، اأنت تعمل بن�صا• يف ال ا

» ن Bما�صي كم الوقت ال«

»حوا› التا�صعة«

اإنه وق������ت مبكر ملاذا، Xننت اأن ال�صاعة 

أ  قل، يبدا أو الثالثة على الأ ن هي الثاني������ة ا Bال

منت�صف الليل عندي، كما تعلمني، مع Zروب 

» أنام اإذاً ال�صم�ض. ولكن ملاذا اأردتني اأن ا
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أن������ت تعر± كم تاأخ������رت يف الليلة  »ملاذا،ا

املا�صية وبقيت �صاحياً تتكلم، وهكذا ينبغي 

اليوم اأن تذهب اإىل النوم باكراً«.

» »هل ماين ناFمة

أو√ ل، اإنه������ا م�صغول������ة بتح�صري بع�ض  »ا

احل�صاA لك«.

»اأنت ل تعن������ني اأن تقو› ذلك يا ما�صي 

» هل هي..

»بالتاأكيد ملاذا، اإنها حت�رص كل طعامك، 

أة ال�صغرية امل�صغولة«. هذ√ املرا

»Xننت اأن ماين رمبا ل ت�صتطيع..«

أة وقت������اً طوياًل كي تتعلم  »ل حتت������اج املرا

�صياA، مع احلاجة يتم ذلك من  مثل ه������ذ√ الأ

تلقاA ذاته«.

 ìصوربة ال�صمك التي تناولتها يف ال�صبا�«

كانت ذات نكهة �صهية، Xننت اأنك اأنت التي 

اأعددتها«.

ن باأن ماين �صت�صم  »ل يا عõيõي هل ت

عدs اأي �صيA لك
› اأن اأ

مل������اذا، اإنه������ا تق������وم بغ�ص������ل كل �صيA لك 

 Aبنف�صه������ا. اإنها تعر± اأنك ل حتتمل اأي �صي

قذر.

لو اأنك ت�صتطيع اأن ترى Zرفة جلو�صك، 

أنيق������ة ومت�صعة. لو كنت  كم حتاف������ß عليها ا

أتركه������ا تÎدد كثرياً يف Zرفتك املقõزة فاإنها  ا

�صÎه������ق نف�صها. ولكن ذلك ما تريد حقاً اأن 

تفعله«

» »هل �صحة ماين اإذن......

طباA اأن ل ينبغي اأن ي�صم لها  »ي������رى الأ

بõيارة Zرف������ة املر�صى كث������رياً. اإنها �صعيفة 

القلب«.

نعيها  »ولك������ن، ما�صي، كيف Áك������ن اأن 

» Aيéمن امل

نه������ا تطيعني �صمني������اً. ولكن ما زلت  »لأ

با�صتمرار اأعطيها اأخباراً منك.«

ت يف ال�صم������اA مثل نقا•  لأ النéوم ت������الأ

قرار بالف�صل  أ�صه بالإ الدمع. اأرخى جوتني را

حليات������ه التي كانت عل������ى و�ص������ك املغادرة، 

وعندم������ا امتد املوت خارج يد√ اليمنى نحو√ 

الم، اأم�صكه بثقة كاملة. عÈ ال

تنهد جوت������ني وقال باإ�ص������ارة خفيفة من 

:Èنفاد ال�ص

ما�صي اإذا كان������ت ماين ما تõال �صاحية، 

أ�صتطي������ع ول������و م������ن اأجل  عندF������ذ ه������ل ا

فقط...

»ح�صناً جداً �صاأذهب واأدعوها«.

أبقيه������ا طوياًل، فقط خم�ض دقاFق.  »لن ا

لدي �صيA خا�ض اأخÈها به«. 

اطب  خرجت ما�صي وه������ي تتنهد كي ت

ماين. يف Z�صون ذلك بداأت نب�صات جوتني 

أنه ⁄ يكن  فق ب�رصعة. كان يع������ر± جيداً ا ت

أبداً ق������ادراً اأن يح�صل على حديث ودي مع  ا

لت������ان املو�صيقيتان كانت������ا تعõفان  Bم������اين. ال

 ±õتلفة، و⁄ يك������ن من ال�صهل العfl ب�صورة
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عليهما بان�صé������ام. مرة بعد مرة كان جوتني 

 ìر ي�صعر بالغ������رية حني ي�صم مل������اين باأن 

وت�صحك ب�صعادة مع �صديقاتها. لم جوتني 

نف�صه ملاذا ⁄ ي�صتطع هو اأن يتحد تفاهات 

ل عالق������ة لها باملو�صوع كم������ا كانوا يفعلون 

نه مع اأ�صدقاFه  ن ل ي�صتطيع، لأ لي�ض ذلك لأ

أ�صكال  الرجال كان Zالباً، يتحد حول جميع ا

التفاه������ات. ولكن احلدي������ث الق�صري الذي 

ينا�صب الرجال ل ينا�صب الن�صاA. ت�صتطيع اأن 

و�ض يف fiادثة فل�صفية يف حديث طويل  ت

متéاهاًل م�صتمعيك، ولكن احلديث الق�صري 

قل، Áكن اأن  يتطلب تعاوناً من اثنني على الأ

تعõ± املõامري فردي������اً، ولكن يéب اأن يكون 

حيان  . يف كثري من الأ هنا زوج من ال�صن

م�صيات ق������ام جوتني ببع�ض املحاولت  يف الأ

عندما كان يéل�������ض يف ال�رصفة املفتوحة مع 

ماين، املحاولت املéهدة يف احلديث، فقط 

من اأج������ل اأن ي�صع������ر باحلرك������ة. بينما يلف 

نه كان  ال�صمت امل�صاA كان ي�صعر باéÿل. لأ

متاأك������داً باأن ماين تتطل������ع بعيداً. كان يرZب 

�ض ثالث. فاحلديث مع  أت������ي �ص ب�صدة اأن يا

أ�صهل، بينما يكون �صعباً بني اثنني. ثالثة ا

أ يفكر ماذا ينبغ������ي اأن يقول عندما  ب������دا

يA ماين، ولكن مثل هذا احلديث املõيف 

لن ير�صيه. �صعر جوتني باÿو± اأن الدقاFق 

اÿم�ض لهذ√ الليلة �صتكون م�صيعة للوقت. 

مع هذا و بالن�صبة له كان هنا ب�صع دقاFق 

تركت من اأجل احلديث احلميم.

III
ماذا تقولني، يا طفلتي، اأنت ل�صت ذاهبة 

ألي�ض كذلك اإىل اأي مكان، ا

أنا ذاهبة اإىل �صيتارامبور« »بالطبع ا

» »ماذا تعنني من �صياأخذ

» أنا »ا

»لي�������ض اليوم ي������ا طفلتي، رمب������ا يف يوم 

اBخر«.

õéت« oولكن املق�صورة قد ح«

»ه������ذا ل يهم هذ√ اÿ�ص������ارة Áكن اأن 

حتتمل.اذهب������ي Z������داً يف وق������ت مبك������ر من 

.»ìال�صبا

أوؤمن باأيامك امل�صوؤومة يا ما�صي،  أنا ل ا »ا

» ذى اإذا ذهبت اليوم
ما الأ

»جوتني يريد اأن يتكلم معك«.

»ح�صن������اً ما يõال هن������ا بع�ض الوقت. 

أرا√«. �صاأذهب اإليه حالً وا

»ولكن ينبغي األ تقو› اأنك ذاهبة«.

»ح�صناً جداً، لن اأخÈ√. ولكنني لن اأكون 

قادرة على البقاA طوياًل. Zدا يوم 

أن������ا برا�ص������ان« اأختي ويé������ب اأن اأذهب  »ا

اليوم«.

أو√ ي������ا طفلتي اأرج������و اأن ت�صغي اإ›  »ا
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ه������ذ√ املرة. هدF������ي ذهنك لف������Îة واجل�صي 

عليه يرى ت�رصعك«. بقربه. ل 

أفع������ل القطار لن  أ�صتطي������ع اأن ا »م������اذا ا

أن������ا �صيع������ود يف Z�ص������ون 10  ������رين. ا ينت

دقاFق.

أ�صتطي������ع اأن اأجل�������ض مع������ه حت������ى ذلك  ا

الوقت«.

أبداً تذهبني  . لن اأدعك ا ل، هذا ل ي�صل

أو√، اأنت  اإلي������ه بهذا النوع م������ن التفك������ري....ا

باF�صة الرجل الذي تعذبيه �رصعان ما يغادر 

، �صو± تتذكرين  هذا العا⁄، ولكنني اأحذر

أيامك هنالك رب  ه������ذا اليوم حتى نهاي������ة ا

هنالك رب �صو± تفهميه يف يوم ما 

»ينبغي األ تلعنيني هكذا يا ما�صي«.

أو√ ي������ا حبيبت������ي ملاذا تذهب������ني بعيداً  ا

أ�صتطيع  ل نهاية له������ذا ال�رص، ومع ه������ذا ل ا

كبحه 

بع������د اأن تاأخرت ما �صي قليال عادت اإىل 

Bملة باأن يكون جوتني يف ذلك  Zرفة املر�صى، ا

الوقت ناFماً. ولكن جوتني حتر يف �رصير√ 

ر فقط  عندما دخلت. انده�صت ما�صي: »ان

» ماذا فعلت

أ⁄ تاأت ماين ملاذا تاأخرت  »ماذا حد ا

» كثرياً يا ما�صي

نها �صمحت اأن  »وجدتها تبكي بحرارة لأ

يحÎ¥ احلليب يف �رصابك حاولت اأن اأخفف 

عنها بقو›« مل������اذا، هنا كثري من احلليب 

»ولكن �صعورها باأنها كانت Zري مهتمة ب�صاأن 

حت�ص������ري م�رصوبك جعلها �صدي������دة الغ�صب. 

أوا�صيها  بكثري من ال�صط������راب ا�صتطعت اأن ا

أoح�رصها اإىل هنا  واأ�صعها يف الفرا�ض. لذا ⁄ ا

اليوم علها تنام وتن�صى«.

م������ع اأن جوتني كان متاأمل������اً لعدم ح�صور 

ماين، مع هذا �صعر بق������در من الراحة. كان 

�صبه خاFف من اأن يكون ح�صور ماين عنيفاً 

 Aصيا� ������ا√ flيلة قلبه له������ا. مثل ه������ذ√ الأ

أن  حدثت من قبل يف حياته. وال�رصور بفكرة ا

ماين كانت باF�صة لح������Îا¥ حليبه مالأ قلبه 

ب�صدة.

» »ما�صي

» مر بابا »ما الأ

أيامي تقÎب نحو  أ�صع������ر بالتاأكي������د اأن ا »ا

�صف. لحتõين  أ�صعر بالأ النهاي������ة. ولكنني ل ا

من اأجلي.«

أوؤمن باأن  أنا ل ا »ل يا عõيõي لن اأحõن. ا

احلياة جيدة فقط ول حتى املوت«.

»ما�صي، اأخ������È ب�صد¥ باأن املوت يبدو 

جمياًل«.

 Aصعر جوت������ني، وهو يحمل������ق يف ال�صما�

لم������ة،اأن م������اين نف�صها ه������ي التي كانت  امل

Bتي������ة اإليه يف هيÄة املوت. كان �صبابها خالداً  ا

والنéوم كان������ت اأزهار املبارك������ة، تتاأثر فو¥ 

أم العا⁄«. بدا كما لو  �صفريته������ا الغامقة بيد ا

وىل لعرو�صه  رته الأ ر م������رة اأخرى ن أنه ين ا
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������الم)3(. الليل������ة الهاFلة  حتت حé������اب ال

رة احلب من عيني ماين  جاAت مليÄة مع ن

الغامقت������ني. ماين هي عرو�ض ه������ذا املنõل، 

الفت������اة ال�صغرية اأ�صبحت متحولة اإىل �صورة 

 Aوم يف التقا������éعر�صه������ا يف مذب الن العا⁄

املوت واحلياة.

قال جوتني يف نف�صه: ويدا√ مت�صابكتان: 

»اأخرياً ارتفع احلéاب، مõ¥ الغطاA يف هذا 

������الم العمي������ق. اإنه جميل لك������م اأوجعت  ال

» قلبي ولكن لن تهéريني بعد اليوم

IV
أنا اأعاين ي������ا ما�صي، ولكن ل �صيA كما  »ا

أمل������ي ين�رص± بنف�صه  يل������ني. يبدو › اأن ا تت

مل، كان  ofi ي������اً من حياتي. مثل قاربéتدري

من البعيد جداً اأن تكون مربوطاً من اÿلف، 

ن يطفو بعيداً بكل  Bمع وال ولكن احلبل قد 

أرا√، ولكن ⁄ يعد  أ�صتطيع اأن ا أثقا›. مع هذا ا ا

أ�صاهد ماين ول  أن������ا ⁄ ا ›... ولك������ن ما�صي، ا

» حتى مرة واحدة يف اليومني املا�صيني

»جوتني، دعني اأعطيك و�صادة اأخرى«.

»داFماً يب������دو › يا ما�صي اأن ماين اأي�صا 

�صى  تركتن������ي، مثل ذلك الق������ارب املحمل بالأ

الذي يندفع بعيداً«.

»ا�رصب بع�ض ع�صري الرمان يا عõيõي 

رمبا اأ�صاب حنéرتك ا÷فا±« 

أريتك اإياها  »كتبت رZبتي البارحة. هل ا

أ�صتطيع اأن اأتذكر.« ل ا

»ل حاجة اإىل اأن تريني اإياها جوتني«.

»عندم������ا تoوفيت والدت������ي ⁄ يكن لدي ما 

أن�صاأتني. لهذا كنت  اأملكه. لقد اأطعمتن������ي وا

اأقول...«

»ما هذا الهراA، يا ولد هذا البيت فقط 

› وملكية �صغرية. لقد ك�صبت الباقي«.

» »ولكن هذا املنõل...

»هذا ل �ص������يA. ملاذا، لق������د اأ�صفت اإليه 

كث������رياً بحيث اأ�صب من ال�صعب اأن اأجد اأين 

 » كان بيتي

أنا متاأكد اأن حب ماين لك حقيقي..« »ا

ن  Bنعم، نع������م اأعر± ذل������ك جوتني. ال«

حاول اأن تنام«. 

أنن������ي ورثت كل اأمالكي ملاين، اإنها  »رZم ا

أبداً.« عملياً لك يا ما�صي. اإنها لن تع�صيك ا

أن������ت قلق كث������رياً ح������ول ذلك يا  »مل������اذا ا

» عõيõي

»كل ما اأملكه لك. عندما تقراأين و�صيتي 

ة واحدة اأن...«. ل تفكري للح

أنني  »ماذا تعني يا جوتني ه������ل تعتقد ا

نك تعطي م������اين ما يعود  �صاأهت������م لÈه������ة لأ

أن������ا ل�صت دنيÄ������ًة اإىل هذا  اإلي������ك بالتاأكيد ا

» احلد

أي�صاً �صتنالني...« »ولكن اأنت ا



»``````````°TÉe

333 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

ر يا جوتني �صاأك������ون Zا�صبة منك.  »ان

» تريد اأن توا�صيني باملال

أو√، ما�ص������ي، كم اأرZب باأن اأعطيك �صيÄاً  ا

ما اأف�صل من املال«

»ذلك م������ا فعلته يا جوت������ني – اأك من 
الأ بيتي املهéور ينبغي  أ⁄ اأدعك  الكفاية. ا

اأن اأك�صب ذلك احلß ال�صعيد الكبري يف كثري 

من الولدات ال�صابقة الكثرية لقد اأعطيتني 

ن، اإذا كان قدري قد 
Bالكثري ج������داً حت������ى ال

أ�صكو نعم، نعم اكتب كل  ا�صتنف������ذ فاإنني لن ا

، وحافلتك  �صيA با�صم ماين – بيتك، نقود
عباA ثقيلة جداً علي و اأر�صك، مثل هذ√ الأ

أنا اأعر± اأنك خ�رصت تذوقك  »بالطب������ع ا

ملتع احلي������اة، ولكن ماين �صغ������رية جداً على 

ذل������ك« »ينبغي األ تقول ذلك. اإذا كنت تريد 

اأن تÎ لها اأمالكك، فهذا اأمر جيد، ولكن 

بالن�صبة للمتعة... «

ت������ع نف�صها يا  »وما ال�������رصر اإذا كانت 

» ما�صي

»ل، ل �صيكون م�صتحيال حنéرتها �صتتاأثر 

و�صت�صاب بالغبار والرماد«.

Xل جوت������ني �صامتاً. ل ي�صتطيع اأن يقرر 

ما اإذا كان ذلك �صحيحاً اأم ل. وما اإذا كانت 

ن العا⁄ �صي�صب  أم �صيÄاً اBخر. لأ م�صاألة اأ�صف ا

بغي�صاً ملاين. النéوم بدت تهم�ض يف قلبه:

ل±  Bاإنه �صحي بالتاأكيد. كنا نراقب ل«

ال�صن������ني، ونعر± اأن كل ه������ذ√ ال�صتعدادات 

يمة للمتعة هي عدÁة القيمة«.  الع

 Îتنهد جوتني وقال: »ل ن�صتطيع اأن ن

وراAنا ما ي�صتحق العطاA فعاًل.«

أنا  ������ف مبا تعطي ي������ا عõيõي. ا »ل ت�صت

اأدعو فقط ب������اأن يكون لديه������ا القوة ملعرفة 

قيمة ما يoعطى لها«.

»اأعطن������ي قلياًل من ع�ص������ري التفاì هذا 

 s‹ت ماين اإAأنا عط�ص������ان هل جا يا ما�صي. ا

البارحة

»نع������م جاAت، ولكنك كن������ت م�صتغرقاً يف 

أ�صك، تoروì لك لفÎة  النوم، جل�صت ق������رب را

طويلة، ثم ذهبت لتاأتي مبالب�صك مغ�صولة«.

أنني كنت اأحلم يف  »�صيA راFع اأعتق������د ا

ة نف�صها التي كانت فيها ماين حتاول  اللح

اأن تدخل Zرفتي. الباب كان مفتوحاً قليال، 

، ولكن ⁄ تذهبني  وكانت تدفعه. ولكن ⁄ يoفت

أنني  بعي������داً جداً يا ما�صي ينبغ������ي اأن ترى ا

يعة  اأموت واإل فاإن موتي �صيكون �صدمة ف

لها«.

»باب������ا، دعن������ي اأ�ص������ع هذا ال�ص������ال على 

قدميك. اإنها باردة.«

أ�صتطيع اأن اأحتمل اأي  »ل يا ما�ص������ي، ل ا

�صيA مثل هذا«. 

»هل تع������ر± يا جوت������ني باأن ه������ي التي 

�صنع������ت هذا ال�صال ل������ك. عندما كان ينبغي 

عليها اأن تذهب اإىل النوم كانت م�صغولة به. 

õ البارحة فقط«. أ وقد ا
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اأخ������ذ جوتني ال�صال ومل�ص������ه بيديه برقة. 

بدا له اأن نعوم������ة ال�صو± هي نعومة ماين. 

اأفكاره������ا الودية كانت تغ������õل ليلة بعد ليلة 

يطانه������ا. ⁄ يك������ن م�صنوعاً م������ن ال�صو±  ب

فح�صب بل وم������ن مل�صاتها اأي�صا. لذا، عندما 

ب�صط������ت ما�صي ذلك ال�صال ف������و¥ قدمه بدا 

كما ل������و اأن ماين كانت ليلة بع������د ليلة تربت 

عليه.

أفك������ر يا ما�صي باأن ماين ⁄  »ولكن، كنت ا

أية حال ⁄  يط عل������ى ا تكن تع������ر± كيف ت

أبداً«.  حتب اÿياطة ا

 Aمر وقتاً طوياًل لتعلم �صي »ل يحت������اج الأ

 اأن اأعلمه������ا. ثم كان 
s
م������ا. بالطب������ع كان علي

هنا كثري من العيوب فيه«.

»ليك������ن هنا عيوب، نحن لن نر�صله اإىل 

معر�������ض باري�ض. اإن������ه �صيحافß على قدمي 

دافÄتني على الرZم من عيوبه«.

بطاً  بداأ جوتني يت�صور ماين يف عملها، ت

و ن�صالً، وهي تتع وتنا�صل وحتيك ال�صال 

ب�ص������È ليلة بعد ليلة. ك������م كان õfiناً ومرة 

اأخرى اأخذ يعبث بال�صال باأ�صابعه املرتبة.

»ه������ل الطبي������ب يف الطاب������ق ال�صفلي يا 

» ما�صي

»نعم �صيبقى هنا الليلة.«

»ولك������ن قو› له اإنه م������ن العبث بالن�صبة 

اإلي������ه اأن يعطين������ي حب������وب منوم������ة. اإنها ل 

تعطيني راحة حقيقية وتõيد فقط من اأملي. 

اً كما يليق. هل تعرفني  دعيني اأبقى م�صتيق

يا ما�صي اأن زواجي جرى يف ليلة كان القمر 

فيه������ا ب������دراً يف �صهر بي�صاكه Z������داً �صيكون 

وم تلك الليلة بالذات �صتكون  هذا اليوم، و

م�صيÄ������ة يف ال�صماA. رمبا ن�صيت ماين. اأريد 

اأن اأذكره������ا به الي������وم، فقط اطلبيها › ملدة 

أو اثنت������ني... ملاذا تبق������ني �صامتة  دقيق������ة ا

أنني �صعيف جداً  اأح�صب اأن الطبيب اأخÈ ا

 Èأية اإثارة �صو±...ولكنني اأخ بدرج������ة اأن ا

ب�صد¥ ي������ا ما�صي، الليل������ة، اإذا ا�صتطعت اأن 

اأح�صل على بع�ض دقاFق من احلديث معها، 

ي������ة حبوب منومة. ل������ن يكون هنا حاجة لأ

أنا يف حالة جيدة  ل تب������ك هكذا يا ما�ص������ي ا

اماً. قلبي اليوم ممتل كما ⁄ يكن من قبل. 

أريد اأن اأرى ماين، ل ، ل ما�صي  لهذا ال�صبب ا

أ�صتطيع اأن اأحتمل روؤيتك تبكني لقد كنت  ل ا

خرية. ملاذا  ي������ام الأ هادF������ة جداً يف جميع الأ

اأنت م�صطربة جداً الليلة

أنن������ي اأرقت كل  و√ جوت������ني، ح�صب������تo ا
أ »ا

دموعي، ولكنني وج������دت اأن ما يõال هنا 

.» أ�صتطيع التحمل اأك الكثري. ل ا

ن  »نادي م������اين �صاأذكرها بليلة زواجنا، لأ

Zداً رمبا تكون...«.

»�صاأفعل يا عõيõي، �صيبقى �صومبهو عند 

الباب. اإذا كنت تريد اأي �صيA. اهتف له.« 

»ذهبت ما�صي اإىل Zرفة نوم ماين وجل�صت 

أو√ تعا›، تعا› ملرة  ر�ض تبك������ي – ا عل������ى الأ
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أيتها الباF�صة العدÁة القلب حققي  واحدة ا

خري ملن اأعطا كل �صيA ل تقتلي  املطلب الأ

» من يعاين املوت

�صم������ع جوتني وق������ع اأقدام ف�������رصع يقول 

»ماين« 

» أنا �صومبهو هل هتفت › »ا

» »هل طلبت من �صيدتك اأن تاأتي

 . اأطلب من

»�صيدتك.«

»اإنها ⁄ تعد بعد«

» أين من ا »تعود

»من �صيتارامبور«

»متى ذهبت «

أيام.« »قبل ثالثة ا

�صع������ر جوت������ني لÈه������ة  بفق������دان �صامل 

أ�صه يطف������و. انõلق من  أ را ح�صا�������ض وب������دا لالإ

دات التي كان ي�صتند اإليها. ورف�ض ال�صال  امل

ال�صويف الذي كان فو¥ قدمه.

عندما عادت ما�ص������ي بعد وقت طويل ⁄ 

أنه  يذكر جوتني ا�صم م������اين، وفكرت ما�صي ا

ن�صيها.

فé������اأة �صاì جوتني: »ه������ل اأخÈتك عن 

» أيته يف ليلة �صابقة يا ما�صي احللم الذي را

» »اأي حلم

»ذلك احللم حني كانت ماين تدفع الباب، 

الذي ⁄ يكن يفت اأك من اإن�ض واحد. وقفت 

ن  Bري ق������ادرة على الدخ������ول. الZ ارج������ÿبا

أع������ر± اأن ماين عليه������ا اأن تقف خارج بابي  ا

حتى النهاية«.

 Aلت ما�صي �صامتة. تاأكد لها اأن ال�صماX

التي كان������ت تبنيها ÷وتني خارج الكذب قد 

ف�صل  انهارت اأخ������رياً. اإذا جاA احل������õن فالأ

له ل ن�صتطيع  العÎا± به. عندما ي�رصب الإ

اأن تتفادى ال�رصبة.

»احلب الذي لقيته منك يا ما�صي، �صو± 

ت هذ√ احلياة  ي�صتمر طوال حياتي. لقد مالأ

أنا  به كي اأحمل������ه معي. يف حيات������ي الثانية ا

متاأكد اأنك �صتك������وين ولدت كابنتي، ول�صو± 

اأرعا بكل حبي«.

»ماذا تقول يا جوت������ني هل تعني القول 

Bتي  أة ⁄ ل تدعو باأن ا اإنني �صاأولد ثانية كامرا

اإىل ذراعيك كابن

أت������ي اإىل بيتي  »ل، ل ، لي�������ض كاب������ن �صتا

بذلك ا÷مال الراFع الذي كان لديك عندما 

يل كيف  أت أ�صتطيع حت������ى اأن ا كنت �صاب������ة. ا

�صاألب�صك«.

»ل تتحد كثرياً يا جوتني، ولكن حاول 

النوم.« 

»�صاأ�صميك »لك�صمي«.

» »ولكن هذا ا�صم قدË، يا جوتني

أن������ت مو�صت������ي القدÁة يا  نع������م، ولكن ا

ما�صي تعال اإىل بيت������ي ثانية مع تلك الطباع 

القدÁة ا÷ميلة«. 
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 Aتي واأحم������ل بيتك ب�صوB ل اأرZب ب������اأن ا

احلß لطفلة «

نيني �صعيفاً يا ما�صي، وتريدين  »اأنت ت

.»Aاإنقاذي من كل عنا

أة، لذا لدي �صعفي.  أنا ام������را »يا طفلي، ا

لهذا ال�صبب حاولت ط������وال حياتي اإنقاذ 

أ�صكال املتاعب كاف������ة كي اأف�صل فقط  من ا

.»

»⁄ يك������ن لدي وقت يف ه������ذ√ احلياة كي 

اأطبق الدرو�ض التي تعلمتها يا ما�صي. ولكنها 

أoريهم ماذا  �صتحفß › يف حياتي الثانية. �صا

ي�صتطيع الرجل اأن يفعل. لقد تعلمت كم هو 

زاFف باأن نعتني على الدوام بذاتنا«. 

أبداً  مع ا »مهما تقول عõيõي، فاإنك ⁄ 

 Aلنف�صك، ولك������ن اأعطيت كل �صي Aاأي �ص������ي

خرين«. Bلال

أتباه������ى ب�صيA واحد على  أ�صتطيع اأن ا »ا

أبداً م�صتبداً  أك������ن ا أنا ⁄ ا أي������ة حال يا ما�صي. ا ا

يف �صعادت������ي، اأو حاولت اأن اأفر�ض ادعاFاتي 

اأن  ت�صتطي������ع  ل  كاذي������ب  الأ ن  ولأ بالق������وة. 

������ر طوياًل. رمبا  أنت  اأن ا
s
تر�صين������ي كان علي

�صتكون احلقيقة لطيفة معي يف النهاية. من 

هنا يا ما�صي، من هو 

» »اأين ل يوجد اأحد هنا يا جوتني

ري يف  »اذهب������ي فقط ي������ا ما�ص������ي وان

خرى. اعتقدت.................« الغرفة الأ

أنا ل اأرى اأحداً«  »ل يا عõيõي ا

ام������اً  »ولك������ن لق������د ب������دا وا�صح������اً › 

اأن.........«

»ل يا جوتني، ل �صي ، لذا اإلõم ال�صمت 

ن«. Bالطبيب قادم ال

عندما دخل الطبيب قال:

»انتبهي، ل ينبغي اأن تبقي قرب املري�ض 

كث������رياً، اأنت تثريينه، اذهبي اإىل النوم، �صو± 

يبقى معه م�صاعدي«.

أ�صتطي������ع اأن اأجعلك  »ل ي������ا ما�ص������ي، ل ا

تذهبني.«

»ح�صناً يا باب������ا �صاأجل�ض بهدوA يف تلك 

الõاوية«.

ل�ص������ي بéانبي. ل  »ل، ل ينبغ������ي اأن 

، لي�ض قبل  أ�صتطيع اأن اأدعك تذهبني وحد ا

، ومن يد فقط  النهاية. اإنن������ي �صنيع يد

.» �صياأخذين ا

 Aالبقا قال الطبيب: »ح�صناً، ت�صتطيعني 

. ولكن، جوت������ني باب������و، ل ينبغي اأن  هن������ا

تكلمها«. 

» Aلقد حان الوقت لتاأخذ دوا«

»وقت دواFي ه������راA وقت ذلك انتهى. 

أنني  ن هو ملéرد اÿداع، كما ا Bال Aدوا Aاإعطا

ل�صت خاFفاً من املوت. ما�صي، املوت م�صغول 

مبداواته، ملاذا ت�صيف اإزعاجاً اBخر يف �صكل 

أر�صليه بعيداً اأريد  أر�صليه بعيداً، ا طبيب ا

ن ل اأحد اBخر، ل اأحد مهما  Bاأنت وحد ال

كان ل مõيد من اÿداع
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ثارة توؤذيك«. أنا اأحت كطبيب، هذ√ الإ »ا

أك  ين ا أيه������ا الطبيب، ل ت »اإذاً اذهب ا

...ح�صناً  م������ن ذلك »هل ذهب ي������ا ما�صي

أ�صي يف ح�صنك.« ن تعا› وخذي را Bال

ن ح������اول اأن تنام  Bي الõيõح�صن������اً يا ع«

» يا بابا

أنام. اإذا  ل يا ما�صي ل تطلب������ي مني اأن ا

أبداً. مازلت بحاجة اإىل  أ�صتيقß ا ‰ت فل������ن ا

اً فÎة اأطول. األ ت�صمعني �صوتاً  البقاA يق

�ض ما اBت«. �ص

V
»عõيõي جوتني، افت عينيك قلياًل، لقد 

» ر مرًة و�صاهد جاAت. ان

» »من جاA اأهو حلم

»لي�ض حلم������اً يا حبي ج������اAت ماين مع 

والدها«

» »من اأنت

»ه������ل ت�صتطي������ع اأن ت������رى ه������ذ√ ماين 

» زوجتك

» »ماين هل انفت ذلك الباب

»نعم بابا، اإنه مفتوì على �صعته.«

»ل يا ما�صي لي�ض هذا ال�صال لي�ض هذا 

» ال�صال ذلك ال�صال هو حيلة

»اإن������ه لي�ض ب�صال يا جوت������ني اإنها ماين، 

الت������ي رمت نف�صها عل������ى قدميك. �صع يد 

أ�صه������ا وباركها. ل تبك هكذا يا ماين  على را

�صيكون هنا وقت كا± لذلك. كوين هادFة 

ن لÈهة«. Bال

يطلق ا�صم ما�صي )باللغة الهندية( على اÿالة.  1

أ الطفل بتناول الطعام، وعادة ما يتم ت�صميته يف هذا اليوم.   أنا برا�صان يحد عندما يبدا احتفال ا  2

خر، يف اأول لقاA لهما يف حفل ال������õواج ومن خالل و�صاì يéلل  Bي�صاه������د العرو�ض والعري�ض كليهم������ا وجه ال  3

أ�صيهما. را

الهوام�ش

¥µ
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ن�������������������������ا ب����ي����ن����ن����ا �������������������ا اأول إواإواإ

رV������س ��� الأ ��� ��ض��  �� ن����ا  ����Ñ����ا اأ

أياما.  ا بي يف حلقي فا بي يف حلقي فاأق�ضs م�صéعي ا s⁄أ أ⁄ ا إىل طبيب اإىل طبيب اإثر ا إذهبت اإذهبت اإ

قال › الطبيب:

 Aرة ودواZاف لك �رصاف لك �رصابا للغر ف لك �رصصف لك �رصص ص�ص� صاحللق. �صاحللق. �صاأ  اأنت تعاين من التهاب حادلتهاب حاد يف ا

❁❁

ò
ة. ر ض اUس م  اأ و

. ض ر  : الفنا  ل الفن الع

❁

Ñد الر مرا  .

ا R اUض ال R اUض ال R Uض ال ضض ضgل ا ضgل ا
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اBخر على �صكل حبوب.

اصاصاألني: صو�صو�

ل������ت لوزتي������ك من������ذ زمن صل������ت لوزتي������ك من������ذ زمن صل������ت لوزتي������ك من������ذ زمن  ص�ص� تاصتاصتاأ ص�ص�  ه������ل ا

بعيد 

ألبث اأن  اأ�رصعت اأجيب������ه اأن نعم... ثم ⁄ ا

قلت:

اتذك������ر م������اتذك������ر م������ا اإذا كنت قد  أ  دعن������ي اأول ا

ا حقا حقاً  التهمالتهما لتهمصلتهمص ص�ص� تاصتاصتاأ ص�ص� ا

اقاقال الطبيب:

ال لل�ص������ك. فلوزتال لل�ص������ك. فلوزتا  ا جما جما ا لي�ض هن������ا لي�ض هن������ا

الت������الت������ان. ويبدو اأن ذلك قد متs يف عهد  لت������صلت������ص ص�ص� تاصتاصتاأ صم�صم�

الغب������الغب������ار عن ذاكرتك،  ا ضنف�ضنف�ض ا الطفول������ة. هيالطفول������ة. هيا ا

التهمالتهما  لتهمصلتهمص ص�ص� تاصتاصتاأ ص�ص� وحدثني متى ا

ت هذ√ صت هذ√ صت هذ√  صدته :لي�صدته :لي� ارج من عيارج من عيا ا خا خا انانا أ فكرت وا

الت������ي يبدي فيهالت������ي يبدي فيها طبيب طبيب معرفته  وىل ا املرة الأ

وعلى كل حال ل بد من  وعلى كل حاك مني اك مني أ صاع�صاع�صاFي ا باأ

تبني  لك من طبيب لك من طبيب لأ ضعر�ضعر�ض اأمري على اأ اأن اأ

اصاصاألة لوزتي الثنتني صمر يف م�صمر يف م� حقيقة الأ

 Aاطباطبا ع اع اع الأ اجماجم إ باإ باإ أ افافاج������ا أ ومن عé������ب اأن ا

التالتا، ومنذ زمن Zري  لتصلتص ص�ص� �و�وؤ وتوت تصتص ص�ص�  قد ا
s
ن لوزتي
s
ن لوزتي
s

أ على ا

أيهم واأقطع  أooذعن لرا o اقريب وذلك ماقريب وذلك ما جعلني ا

ا ما ما اين كثرياين كثريا ال�ص������ك بال�ص������ك باليقني وزادين يف هذا اأ ا

الته������الته������اب اللوزتني،  ي، من صي، من صي، من ا ص�ص� املاملا اعاعاني������ت، يف ا

أ م������ن اBلمهما واإىل  أبرا ر › اأن ا sقدoن ي
قب������ل اأ

Zري رجعة. 

ولك������ن مت������ى مت ا�صتÄ�صالهم������ا وكيف 

أين  وا

❁    ❁    ❁

عدت اإىل دفÎ ذكرياتي، اأقلب �صفحاته، 

أ�صت�صف، من خالل �صباب الõمن  fiاولً اأن ا

مالم ق�صتي مع اللوزتني...

وتذكرت..

لق������د متs ا�صتÄ�صالهما قب������ل �صنوات، يف 

اأحد امل�صايف على يد �صديق ال�صبا »الطبيب 

�صن«، الذي عهد النا�ض فيه املهارة  ofi ìا÷را

 √Aيف ا÷راح������ة، وعهدنا فيه  نحن اأ�صدقا

 .Aال�صد¥ والوفا –

اأجل اأذكر ذلك جيداً. 

⁄ يف  واأذكر اأي�صا ما حتملته من �صديد الأ

أثناA العملية ا÷راحية. كانت عملية Zريبة  ا

حق������اً، �صعرت خاللها كما لو اأن ا÷راì �صق 

أو بقر بطني، ل�صتÄ�صال  قف�صي ال�صدري، ا

اللوزتني 

B√، كم تاأملت وكم ت�صاAلت: ترى هل هم  وا

ي�صتاأ�صل������ون اللوزات عن طريق �صق القف�ض 

ال�صدري، وبقر البطون 
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والطبيب، هل 

�صية  �ص ارت������دى 

الو�صول  يف  جحا 

 Èع اله������د±  اإىل 

أم  اأطول الطر¥ ا

اأن له ماأرباً، دعا√ 

 Aاإيهامي ب�صي اإىل 

أراد �صيÄ������اً اBخر:  وا

انتõاع قلبي الناب�ض 

أو ا�صتÄ�صال  مثال ا

احل������رى،  كب������دي 

ار  رZب������ة يف ال

بهما يف عملية زرع 

رة، خا�صة واأن املتاجرة باأع�صاA ج�صم  منت

درات  ارة امل ن�ص������ان اأ�صبحت – مث������ل  الإ

– راéFة يف ع�رصنا احل�ص������اري احلديث 

اأÁك������ن اأن يك������ون هذا ال�صدي������ق الويف قد 

أولÄك التéار الذين  ا�صتحال اإىل واح������د من ا

أنقا�ض �صحة  اأخذوا يبنون �صعادتهم عل������ى ا

، معاذ  .. معاذ ا أ�صالFهم اأي�صا النا�������ض وا

ا 

أنا  راح������ت هذ√ اÿواطر تت������وارد علي وا

حت������ت وطاأة مب�ص������ع ا÷راì، ال������ذي ياأخذ 

جمرا√ يف �ص������دري، يق�������ض اأ�صالعي �صلعاً 

�صلع������اً، ويوZل يف بطني حت������ى لكاأنه يريد 

أنا اأعاين  أو ا�صتÄ�صال كبدي، وا انتõاع قلبي، ا

د على  sمل������اً ي�صتع�ص������ي على الو�ص������ف ويتمر
أ ا

دم  قوة الحتم������ال... وت�صاAل������ت: ⁄ ⁄ ي�صت

در رZم توفر√ اأي�صن علي، هذا  ا÷راì امل

ال�صديق الكرË، بقطرة من flدر Áنع عني 

أيعقل اأن يكون  أ�صعر به من اBلم مÈحة ا ما ا

هذا الويف قد ت�صب������ه باأولÄك الذين Zا�صت 

الرحم������ة يف قلوبهم فباتو م������ن الق�صوة على 

درجة ي�صنون فيها بقطرة ماA يغدقونها على 

من يع������اين �صكرات املوت، حتى لو علموا اأن 
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يف تلك القطرة منéاته ورد حياته اإليه

ك������ذب Xنوين، على  أع������ود اإىل نف�صي لأ وا

.... الرZم مما اأرزì حتته من ال�صكو

أي������ت الطبيب  و�صح������وت اإىل نف�صي، فرا

 ß������أن������ه لح يب������ادرين قاF������اًل، وق������د ب������دا ا

ا�صطرابي:

مر يف Zاية  اإن الأ  ه������ون عليك يا رجل

الب�صاطة... ها قد متs ا�صتÄ�صال اللوزتني... 

ول������ن تكون هنا معاناة م������ن التهابهما بعد 

ن  Bال

اأعلن ذلك، وبني يدي������ه اإناA قد ا�صتلقت 

������ة بالدماA، مت  في������ه كتلة م������ن اللحم ملط

انتõاعها بنéاì من موطنها يف الفم 

ر يف الكتلة اللحمية مدهو�صاً.  اأمعنت الن

أم كبد،  أت�ص������اAل: ترى اأهي لوزتان، ا واأخذت ا

مت اللوزتان عندي حتى  اأو قلب هل ت�ص

أم اأن كاًل من  ا أو الكب������د بلغتا حéم القلب ا

أو الكبد قد �صمر حتى ا�صتحال اإىل  القل������ب ا

حéم اللوزتني 

و�صع������ت يدي عل������ى قلب������ي، فاأح�ص�صت 

فقان������ه، ث������م على كب������دي فتاأك������دت من  ب

وجودها.. وتاأكدت اأن ما ا�صتوؤ�صل مني هما 

اللوزتان ولي�ض Zريهما 

وت�صاAلت مل������اذا انتابتني ه������ذ√ امل�صاعر 

أثن������اA العملي������ة هل  املتباين������ة الغريب������ة يف ا

مر  أم اأن يف الأ اأ�صابن������ي م�ض من ا÷ن������ون ا

كله �رصاً خفي علي 

عدت من جديد اإىل دفÎ ذكرياتي اأقلب 

�صفحاته، واأنقب يف الهوام�ض والõوايا، واأقراأ 

أoرهف ال�صمع،  أ�صت�صف ما بينها وا ال�صط������ور وا

لعلن������ي اأقف على ما ي�صف������ي Zليلي يف هذ√ 

لكت م�صاعري.... الق�صة املريبة التي 

 s‹امى اإÎين �صوت الطبيب، يAاأة جاéوف

اطبني يف مودة �صافية: جمتازاً ال�صنني، ي

 ك������ن مطمÄناً ي������ا �صديق������ي... ل�صو± 

ينع������م طفلك قريب������ا جدا بال�صح������ة والنمو 

الطبيعي... و⁄ يعد ثمة داع للقلق عليه بعد 

اì العملية 

ل������ت › احلقيقة، وات�صحت  وحينÄذ 

لعيني معا⁄ الق�صة:

لق������د كان ذل������ك قب������ل ب�ص������ع �صن������وات، 

حينما ا�صطحبت طفل������ي اإىل اأحد امل�صايف، 

جراA عملية ا�صتÄ�صال اللوزتني له بعد اأن  لإ

طالت معاناته م������ن التهابهما. كان الطبيب 

 ìصديق������ي »الطبيب ا÷را� ، Bنذا ا÷راì ا

fi�صن«. دخلت م������ع طفلي Zرفة العمليات، 
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أ  ولبث������ت اأراقب جمرى العملي������ة. وحينما بدا

ا÷راì عمل������ه يف ا�صتÄ�صال اللوزتني – بعد 

حا�صي�ض  دير طبعاً تهاطلت علي هذ√ الأ الت

تل������ك اÿواطر والروؤى.  وامل�صاعر، وتنõلت 

نعا�ض، وهو  و�صاعة خرج الطفل من Zرفة الإ

أنينه يقطع نيا•  يÄ������ن متاأملاً، اأح�ص�ص������ت اأن ا

ة يف نف�صي.  قلبي، ويoلقي Xاللً قا

لقد �صعرت تلك ال�صاع������ة، وكاأن نف�صينا 

أن������ا وطفلي قد اندجمت������ا خالل العملية  – ا

ا÷راحي������ة يف نف�ض واح������دة، واأن ما يéري 

وىل يéري عل������ى الثانية.  عل������ى النف�������ض الأ

وبا�صتÄ�صال لوزتي طفلي بعمل جراحي، مت 

أي�صاً... أنا ا ا�صتÄ�صال لوزتي ا

�صدقاA اأن  أيه������ا الأ والدلي������ل على ذلك، ا

. لوزتي قد �صمرتا منذ ذلك التاري

¥µ
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ينية................................... ارة ال ر ال ضا ا..  و باب ن

............................... �س العرب ب ال ة  اأ ة وا احل

.................................. ل Î وا �ضيفة ب ا ة  اأ

................................ ا امي الإ ب ف�ض العربية و

................................................... نيا الف  Rم ال

..... يا العربية ل ن ية ال ن ا و بة لن £ ية ا ي ضÎا ال

............... ر احلد ضعر العرب ال�ض ا  ال ا عية وبدا ا ال

.............................................................. �ضفة الن ف

..................................................... ي ا ا ض  

ناXر............................................................. لعÑة ال

ا.................................. ار يا ومع اما ما ا ن ر الذ  الأ

بدا  gار الإ Rعا ا

.......................................................... ذة ع ضالة و  ر

gضا ة: راف  ر

دا . فا 

يد ض ال   .

ر ر Uض  .

ن�ض Ñفي ال  .

وgدا وgدا

ام يل  ا ض اإ

�ض  الد 

Îض ر الأ Ñد ال  .

ض ا ل اأ د وا

نع Ñد ا . بغدا 

Ñد الر .  الد 

غن س  ي م
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– 1973( ا�صم������ه احلقيقي نفتا› ري������كاردو ري�ض  ��ريودا )���ريودا )���ريودا )1904 �بابل������و ن����بابل������و ن���

يلي، صيلي، صيلي،  ص يف بلدة من بارال يف ت�ص يف بلدة من بارال يف ت� وز/ يوليو 1904 با�صولتو، كان قد ولد يف 12 

هر من صهر من صهر من  صمه معلمة، وماتت بعد �صمه معلمة، وماتت بعد � أ وكان والد√ موXفا يف ال�صكة احلديد وكانت ا

يوكو  ع �صنوات تõوج والد√ ثانية، بعد صع �صنوات تõوج والد√ ثانية، بعد صع �صنوات تõوج والد√ ثانية، بعد اأن رحل اإىل مدينة  صولدت������ه. وبعد ب�صولدت������ه. وبعد ب�

وج العقلي صوج العقلي صوج العقلي  ص��ريودا بالن�ص��ريودا بالن� ��ريودا بالن����ريودا بالن�� يõ ن��� يõ ن����يلي.  �يلي.  يõ ن���ص يõ ن���صيلي.  يلي.  صىل ا÷نوب من ت�صىل ا÷نوب من ت� ��رية ���رية ���رية اإ �غ����غ��� غ���صغ���ص صوهي مدينة �صوهي مدينة �

أب������و√ اأن يثنيه عن  عر وه������و يف �صن العا�رصة. وحاول صعر وه������و يف �صن العا�رصة. وحاول صعر وه������و يف �صن العا�رصة. وحاول ا ص يكتب ال�ص يكتب ال� أ املبك������ر. وبدا

. ر ض  Îاأ وم ❁❁

ò

ا ..  و باب ن

ينية ارة ال ر ال ضا

gضا ة: راف  ضاgر ة: راف  ر

❁
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الكتاب������ة و⁄ يهتم ق������ط بق�صاFد√، ورمبا كان 

اعر صاعر صاعر  صول ال������ذي جعل ال�صول ال������ذي جعل ال� بب الصبب الصبب الأ صه������ذا هو ال�صه������ذا هو ال�

تعار صتعار صتعار  ص������م امل�ص������م امل� ������م امل�ص������م امل�ص ص�ص� أ بالن�رص حتت ال اب يب������دصاب يب������دصاب يب������دا صال�صال�

اع������ر طفولته صاع������ر طفولته صاع������ر طفولته  ص������ى ال�ص������ى ال� ������ى ال�ص������ى ال�ص صم�صم� ��ريودا. و���ريودا. و���ريودا. واأ �بابل������و ن����بابل������و ن���

لولولد  ة الصة الصة الأ يوكو، ودخ������ل مدر� يوكو، ودخ������ل مدر�صباب������ه يف  صباب������ه يف  يوكو، ودخ������ل مدر�ص يوكو، ودخ������ل مدر�صباب������ه يف  باب������ه يف  صو�صو�

ة الثانوية يف صة الثانوية يف صة الثانوية يف  صنه������ى املدر�صنه������ى املدر� أ يف العام 1910 وا

ا تعر± على صا تعر± على صا تعر± على  صي�صي� أ يوكو ا الع������ام 1920. ويف 

Îال التي صÎال التي صÎال التي  ص��ال م�ص��ال م� ��ال م����ال م�� �اع������رة املوهوبة Zابريي����اع������رة املوهوبة Zابريي��� اع������رة املوهوبة Zابريي���صاع������رة املوهوبة Zابريي���ص صال�صال�

داب يف العام 1945،  Bال��ال��ال ������ �نال������ت جاõFة نوبل ل����نال������ت جاõFة نوبل ل���

ة البن������ات الثانوية وقد صة البن������ات الثانوية وقد صة البن������ات الثانوية وقد  صوكانت مديرة مدر�صوكانت مديرة مدر�

ابا صابا صابا  صéعته على الكتابة وكان �صéعته على الكتابة وكان � éعته على الكتابة وكان �صéعته على الكتابة وكان �ص صعéبت به، و�صعéبت به، و� اأ

ل، خé������ول، خé������ول، ميال للعõل������ة، ولكنه كان  الطويالطويال

قارFا نهما. ويف عمر مبكر يف الثالثة ع�رصة 

أ يقدم بع�ض املقالت اإىل ا÷ريدة املحلية  بدا

م »الغد«. ثم ن�رص بعد صم »الغد«. ثم ن�رص بعد صم »الغد«. ثم ن�رص بعد  صاليومية املعروف������ة با�صاليومية املعروف������ة با�

��الت ال�ص������ادرة يف العا�صمة ���الت ال�ص������ادرة يف العا�صمة ���الت ال�ص������ادرة يف العا�صمة  ���éذل������ك يف امل����éذل������ك يف امل�

انتياZو. ومن بني هذ√ املقاصانتياZو. ومن بني هذ√ املقاصانتياZو. ومن بني هذ√ املقالت،  صيلي������ة �صيلي������ة � يلي������ة �صيلي������ة �ص صالت�صالت�

ة واملواXب������ة صة واملواXب������ة صة واملواXب������ة – وهي اأول ما ن�رص –  صاحلما�صاحلما�

واأول ق�صيدة له. 

هم يف ا÷ريدة صهم يف ا÷ريدة صهم يف ا÷ريدة  ص ي�ص ي� أ ويف الع������ام 1920 بدا

تعار صتعار صتعار  صمه امل�صمه امل� مه امل�صمه امل�ص صÎال« حتت ا�صÎال« حتت ا� Îال« حتت ا�صÎال« حتت ا�ص صو�صو� أ ايلفا ايلفا ا يلفا صيلفا ص صدبية »�صدبية »� الأ

اعر صاعر صاعر  صم ال������ذي تبنا√ يف ذك������رى ال�صم ال������ذي تبنا√ يف ذك������رى ال� م ال������ذي تبنا√ يف ذك������رى ال�صم ال������ذي تبنا√ يف ذك������رى ال�ص ص�ص� وه������و ال

 – ��ريودا ���ريودا ���ريودا 1834 �لوفاك������ي ج������ان ن����لوفاك������ي ج������ان ن��� لوفاك������ي ج������ان ن���صلوفاك������ي ج������ان ن���ص صيكو�صيكو� يكو�صيكو�ص صالت�صالت�

انتياZو، صانتياZو، صانتياZو،  صىل �صىل � 1891 ويف العام 1921 انتقل اإ

عرية فقد صعرية فقد صعرية فقد  ص��ريودا ال�ص��ريودا ال� ��ريودا ال����ريودا ال�� �اطات ن����اطات ن��� اطات ن���صاطات ن���ص صىل جان������ب ن�صىل جان������ب ن� إواإ إو

ية والÎبي������ة يف جامعة صية والÎبي������ة يف جامعة صية والÎبي������ة يف جامعة  ص اللغ������ة الفرن�ص اللغ������ة الفرن� ضدر�ضدر�ض

رج  ت�صيلي يف �صانتياZو، واأكمل درا�صاته وت

أ�صتاذا للغة الفرن�صية. وهنا عانى الوحدة،  ا

وا÷������وع، وعا�ض حي������اة بوهيمي������ة الطراز. 

وبع�������ض الق�صاF������د الت������ي كتبها ن������ريودا يف 

ذل������ك الوقت Áكن اأن توج������د يف اأول كتاب 

من�صور له: الغ�صق )1923(. والق�صاFد ذكية 

أنيقة وكانت وفق تقاليد ال�صعر الرمõي يف  وا

�صباني������ة، اأي احلداثة. ويف العام  ت������ه الإ ن�ص

التا› ن�������رص: »ع�رصون ق�صيدة للحب واأZنية 

اح������ا فوريا، وهو ما يõال  للياأ�ض«، ولقي 

أ�صهر دواوين نريودا، ومن اأف�صل  واحداً من ا

ه������ا ترجمة. وال�صعر  أك اأعمال������ه املعروفة وا

يف »ع�������رصون ق�صيدة للح������ب« جõل، وحاد، 

ومبا�رص، ومع ذلك فه������و ذكي واأ�صيل للغاية 

ب�صور√ وجمازات������ه. وتعÈ الق�صاFد عن حب 

�ص������اب عاطفي تعي�ض. رمبا كان هذا الكتاب 

ه������و اأف�صل من اأي كتاب �صع������ر وفق تقاليد 

الرومان�صية. 

ض  ما ب Ñ و ر ر  ضا

يف �صن الع�رصين، �صار نريودا واحداً من 

أ�صهر ال�صعراA الت�صيلي������ني املعروفني، هéر  ا

أ يكر�ض نف�صه  الدرا�ص������ات الفرن�صي������ة، وب������دا

عل������ى نحو كامل لل�صعر. و�ص������درت له ثالثة 

كت������ب يف تتابع �رصيع. fiاول������ة يف الالنهاFي 

1926، وحلق������ات 1926، وق������اذ± املق������الع 

املتحم�������ض 1933 وم������ع ذلك ⁄ يك������ن ال�صعر 
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م ل������ه. ولذلك ترجم على  م�صدر رز¥ منت

عéل م������ن لغات عديدة، ون�������رص مقالت يف 

املé������الت وال�صحف. وبدا ل������ه اأن م�صتقبله 

Zري م�صمون م������ن دون وXيفة ثابتة، وهكذا 

�صع������ى لتعيينه قن�صال �رصفي������ا وهذا ما كان 

له. وبني الع������ام 1927 والعام 1935 و�صعته 

عمال  احلكوم������ة م�ص������وؤول عن عدد م������ن الأ

القن�صلية ال�رصفية وه������ي اأعمال اأخذته اإىل 

بورم������ا. وط������وال ال�صنوات اÿم�������ض التالية 

B�صي������ا. وا�صتمر يعي�ض يف فقر  مثل بالد√ يف ا

ري، ولي�ض لهذا  نه قن�صل ف مدقع، وذلك لأ

املن�ص������ب راتب، وكانت تعذب������ه العõلة. ومن 

رانغ������ون يف بورم������ا انتق������ل اإىل كولومبو يف 

اهي������ا مع جماهري جنوب  �صيالن. وازداد 

B�صي������ا الذين كان������وا الوارثني لثقافات  �رص¥ ا

قدÁة ولكنهم م�صحوق������ون بالفقر، واحلكم 

ل������م ال�صيا�صي. ثم اأخذته  ال�صتعماري. وال

اÿدمة الدبلوما�صي������ة اإىل يافا، و�صنغافورة 

Bير�ض، وبر�صلونة، ومدريد. وت�صمن  وبوين�ض ا

�صيوية  Bتلك املدة ال Aأثنا اإنتاج������ه ال�صعري يف ا

الع�صيب������ة 1925 – 1931، م������ن بني اأعمال 
اأخرى، جمموعة م������ن ق�صاFد Zام�صة فو¥ 

ر�ض )1933(،  واقعي������ة بعنوان اإقام������ة يف الأ

اوز√  وهي املéموعة التي كانت عالمة يف 

دب������ي وتقدمه ال�رصي������ع. ويف هذا الديوان  الأ

ينتقل نريودا من الغناFية ال�صفافة التقليدية 

يف »ع�رصون ق�صيدة للحب«، ويهéر الÎكيب 

يم  العادي لل������كالم، والقافية العادية، والتن

أ�صلوبا �صعريا  باملقطوع������ة ال�صعرية ليب������دع ا

�صي������ا اإىل درجة عالية. وي������وؤدي �صقاوؤ√  �ص

�صي وا÷ماعي اإىل بروز روؤى كابو�صية  ال�ص

عن التم������õ¥، والفو�صى والتحل������ل، واملوت، 

و�صéل كل ذل������ك باأ�صلوب �رصي �صعب الفهم 

ا�صتلهمه من فو¥ الواقعية )ال�رصيالية(. هذ√ 

الق�صاFد املحرية الغام�ص������ة جذبت القار 

أثارته مع������ا بالروؤية القوية وامللهمة للروعة  وا

التي Áثلها الهبو• احلديث اإىل ا÷حيم. 

يف العام 1930 �صمي قن�صال يف جاكرتا 

يف اإندوني�صي������ا وكان������ت ما ت������õال م�صتعمرة 

أة هولندية،  هولندي������ة، وهن������ا اأحب ام������را

ماريا اأنطونيتا هاZنار، وتõوجها. ويف العام 

1932 عاد نريودا اإىل بلد√ ت�صيلي، ولكنه كان 

ما ي������õال Zري قادر على ك�ص������ب معي�صته من 

ال�صعر. ويف العام 1933 عني قن�صال لبالد√ 

رجنتني. وهنا قابل  Bير�ض يف الأ يف بوين�ض ا

�صب������اين فريدريكو Zار�صيا لوركا،  ال�صاعر الإ

رجنتني،  وكان يف ذلك الوق������ت ي�صافر يف الأ

وقدر له اأن ي�صب ال�صديق احلميم لنريودا 

واملدافع عن �صعر√. 

ضعر  �ض وال ار ا ا الل

ويف العام 1934 عني قن�صال يف بر�صلونة، 

يف اإ�صباني������ا، ث������م انتقل اإىل مدري������د. وكان 
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احه هنا فوريا بع������د اأن قدمه Zار�صيا 

لوركا وع������ر± ب������ه. وكان اأ�صدق������اA نريودا 

ا÷دد منغم�ص������ني يف ال�صيا�صات الراديكالية 

ومع احلõب ال�صيوعي وقد �صاطرهم نريودا 

أك فاأك������ اإىل الفكر  معتقداته������م وتق������رب ا

ول  ال�صيوعي يف هذا الوق������ت كان زواجه الأ

ينهار. ثم انف�صل عن زوجته يف العام 1936، 

وتع������ر± على �صاب������ة اأرجنتيني������ة، وهي دليا 

دل كاري������ل، التي بقي������ت زوجة ثانية له حتى 

الطال¥ يف مطالع اÿم�صينات من 1950. 

ة مو�صعة من ق�صاFد اإقامة  وXهرت ن�ص

ر�������ض 1925 – 1935، يف جملدين يف  يف الأ
ة ابتعد نريودا  العام 1935. ويف هذ√ الن�ص

�صي  ع������ن ال�صعر املوZ������ل يف ال�صع������ر ال�ص

ول  وامل�صتغلق Zالب������ا الذي جاA يف املéلد الأ

رة  ر�ض، وتبنى ن من ق�صاFد اإقام������ة يف الأ

أ�صلوبا اأقرب تناول كي  ، وا أك انفتاحا واأو�ص ا

يو�صل للق������راA، على نحو اأف�صل، اهتماماته 

الجتماعية ا÷ديدة. ولكن هذا اÿط من 

التطور ال�صعري انقطع فéاأة باندلع احلرب 

هلية يف العام 1936.  �صبانية الأ الإ

نا  ر الع يل اأوا

�صباين ه������و جمموعة من  ه������ذا ا÷يل الإ

ال�صع������راA والكتاب الذي������ن و�صلوا اإىل مكانة 

ب������ارزة يف اأواخر الع�رصينات من 1920، وهم 

الذي������ن ا�صتقوا ا�صمه������م ا÷ماعي من العام 

أنت فيه العديدون منهم طبعات مهمة  الذي ا

من �صعرهم يف ذكرى ال�صاعر لوي�ض Zونغورا 

اBرZوتي، يف ذكرى م������رور ثالثمÄة عام على 

وفاته. وكان ذلك على نقي�ض مع جيل 1898 

، بينما كان  م كتابه كتاب ن ال������ذي كان مع

 Aجيل 1927 كلهم م������ن دون ا�صتثنا Aاأع�ص������ا

تقريبا من ال�صع������راA. وال�صعراA الرFي�صيون، 

من بينه������م كان: فيديريك������و Zار�صيا لوركا، 

ألبريتي، جورجي Zيللني، فين�صانت  رافاFيل ا

بي������درو  �صرين������ودا،  لوي�������ض  أليك�صان������دري،  ا

ألون�صو.  �صالينا�ض، Z������رياردو دييغو، داما�صو ا

 Aال�صعرا Aك������ن القول عموم������ا اإن ه������وؤلÁو

و�صع  وروبية الأ دبي������ة الأ تاأثروا باحلركات الأ

من مثل الرمõية، وامل�صتقبلية، وفو¥ الواقعية 

)ال�صرييالي������ة(، و�صاعدوا على اإدخال قواعد 

�صباين. ورف�صوا  دب الإ هذ√ احلركات اإىل الأ

التقليدية  والقافي������ة  العرو�������ض  ������دام  ا�صت

أو  وهéروا املعا÷ة القاFم������ة على احلكاية ا

املعا÷������ة التي تقوم عل������ى الو�صف املنطقي 

ال�صارم يف ق�صاFدهم. وبدل من ذلك، فقد 

دموا ال�صتع������ارة ب�صكل ثابت وج�صور،  ا�صت

و�صاZ������وا كلم������ات جديدة، واأدخل������وا �صورا 

رمõية للغاية اأو �صورا موحية يف ق�صاFدهم 

يف جه������د يهد± اإىل تو�صي������ل نواحي اÈÿة 

�صي������ة الباطنية. واقÎب������وا من الق�صة  ال�ص

ال�صعري������ة الغناFي������ة ال�صعبية )ب������الد(، ومن 
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Zاين التقليدية، والق�صاFد الغناFية ذاتية  الأ

امل�صاعر والعواطف، ومن �صعر Zونغورا نف�صه 

من اأجل املو�صوع واملادة. 

أ�صاليبهم  واختلف �صعراA جيل 1927 يف ا

�صي������ة واهتماماته������م، ولكنهم جماعة  ال�ص

�صباين  ������ا√ امل�صيطر يف ال�صعر الإ �صكلت ال

يف الع�رصين������ات م������ن 1920، ويف الثالثينات 

ربعينات من 1940  من 1930، ويف مطالع الأ

هلية )1936 –  �صباني������ة الأ ولكن احلرب الإ
1939( وعواقبه������ا اأدت اإىل كل������ل جهود هذا 

النوع م������ن التéارب ال�صعري������ة التي مار�صها 

 Aصباين الذي جا� هوؤلA ال�صعراA، وال�صعر الإ

 Aال�صعرا Aبعد ذلك ابتعد عن جماليات هوؤل

التي كان������ت مثقفة على نحو ع������ال، وكانت 

. )املو�صوعة الÈيطانية(  درا مبهمة �صعبة الإ

هلية وكان لها  �صباني������ة الأ واأثرت احلرب الإ

عواق������ب ماأ�صاوية. وقت������ل القوميون Zار�صيا 

لوركا، ال������ذي كان ال�صديق احلميم لنريودا، 

ألبريتي، وهرينانديõ وZريهم من  وبينما كان ا

رج  ال�صعراA يقاتلون يف ا÷بهة كان نريودا ي

م������ن اإ�صبانيا ليéمع امل������ال ويح�صد امل�صاندة 

للéمهوريني ويع������ود لي�صاركه. اأثرت احلرب 

يف بابلو نريودا بقوة وجعلته يلتحق باحلركة 

ا÷مهوري������ة، يف البداي������ة يف اإ�صبانيا، ثم يف 

أ العمل يف جمموعته  فرن�صا لحقا، حيث بدا

من الق�صاFد اإ�صبانيا يف القلب )1937(. وقد 

كتبها ليعÈ عن م�صاعر الت�صامن مع رفاقه. 

وكان ملéموعته ال�صعري������ة اإ�صبانيا يف القلب 

يم بف�صل كونها طبعت يف منت�صف  أث������ر ع ا

هلية.  أثناA احلرب الأ ا÷بهة يف ا

ويف الع������ام ذات������ه عاد اإىل وطن������ه، الذي 

كان ق������د ا�صتدع������ي اإلي������ه، وكان �صع������ر√ يف 

أثن������اA امل������دة الالحقة متمي������õا بتوجهه نحو  ا

الق�صايا ال�صيا�صية والجتماعية. وكان يلقي 

fiا�رصات ويقدم ق������راAات �صعرية، ويدافع 

ثناA عن حكوم������ة ي�صار الو�صط.  يف ه������ذ√ الأ

ويف العام 1939 عني نريودا قن�صال يف باري�ض 

حيث اأ�رص± على تهéري عدد من املهاجرين 

�صب������ان ا÷مهوريني املهõومني اإىل ت�صيلي،  الإ

قامة يف باري�ض، ث������م يف العام 1940  م������ع الإ

ع������ني قن�صال عام������ا يف املك�صيك حيث اأعاد 

كتابة ق�صيدته اأZني������ة عامة لت�صيلي، fiول 

اإياه������ا اإىل ق�صيدة ملحمي������ة حول كل القارة 

مريكي������ة ا÷نوبي������ة، يف طبيعتها، و�صعبها  الأ

ي. وه������ذا العمل املعنون  وم�صريه������ا التاري

اأZني������ة عامة، كان قد ن�رص يف العام نف�صه يف 

املك�صيك ون�رص �������رصا يف ت�صيلي. وتتكون من 

250 ق�صي������دة تقريبا جمعت معا اإىل خم�ض 

أدبي������ة وتكون جAõا مركõيا من  ع�رصة داFرة ا

اإنتاج نريودا. وبعد قليل من ن�رصها ترجمت 

Zنية العامة اإىل ع�رص لغات تقريبا. و�صعر√ 
الأ

يف ه������ذ√ الق�صي������دة مفعم بالتاري������ الرنان 
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�صداA امللحمي������ة. وجميع هذ√ الق�صاFد  والأ

تقريب������ا اأبدعت يف موقف �صعب عندما كان 

نريودا يعي�������ض يف اÿارج، و�ص������ارت اإحدى 

 Aأثنا �صا�صية. ويف العام 1943 يف ا اأعماله الأ

رحل������ة اإىل الب������ريو ت�صلق ن������ريودا اإىل املدينة 

نكا وهي ماكو بيكو.  القدÁة من ح�صارة الإ

ألهمته العواطف التي ا�صتثارتها مناXر هذ√  وا

اÿراFب الراFعة واحدة من اأجمل ق�صاFد√، 

وه������ي مرتفعات ماكو بيكو ) 1943 (. وهذا 

الحتفاA القوي باحل�صارة املا قبل كولومبية 

Zنية العامة.  يكون القطعة املركõية يف الأ

يف العام 1943 ع������اد نريودا اإىل ت�صيلي، 

وعانى من نك�صة مذهلة يف بلد√. ففي العام 

������ب �صيناتورا يف ا÷مهورية، كما  1945 انت

التحق باحلõب ال�صيوع������ي الت�صيلي. و�صاند 

 õاليõونZ ييلÈZ ابات 1946 املر�ص يف انت

فيدي������ال. ولكن فيديال بع������د اأن �صار رFي�صا 

انتق������ل اإىل اليمني بعد �صنت������ني. �صعر نريودا 

ب������اأن الرFي�ض خذله، فكت������ب ر�صالة مفتوحة 

تنتق������د الرFي�ض. ونتيéة لحتéاجات نريودا 

�صد الرFي�ض Zونõالي������õ فيديال يف �صيا�صته 

القمعية �ص������د عمال املناج������م امل�رصبني يف 

الع������ام 1947 طرد م������ن من�ص������ب �صيناتور، 

فيا يف بالد√ طوال  واأجÈ على اأن يعي�ض مت

�صنتني ليتéنب العتقال، اإىل اأن  يف اأن 

 õندي يغادرها يف العام 1949 عابرا جبال الأ

Zنية  على ح�صان يف الليل، وكانت م�صودة الأ

العامة يف جيب �رصج احل�صان. 

يف املنفى زار ال�صاعر الحتاد ال�صوفيتي، 

وبولندا، وهنغاريا، واملك�صيك، ويف املك�صيك 

قابل للمرة الثانية ماتيلدا يروتيا، وتõوجها.  

ول مرة يف العام 1946،  أة قابلها لأ وهي امرا

ودام زواجهم������ا حتى نهاية عمر√، وهي التي 

أك������ ق�صاFد احلب في�صا  م ا ألهمته اأن ين ا

دب الذي كتب يف القرن  بالعاطفة يف كل الأ

�صباني������ة. ويف املéلد  الع�رصي������ن يف اللغة الإ

قامة الثالثة،  قامة، والإ الثالث من حلق������ة الإ

1935 – 1945، )1947( اأكمل نريودا رف�صه 
مل�صاعر اÿ������و± والقلق املÎكõة على الذات 

أيديولوجية  وتبنيه املك�ص������و± لهتمام������ات ا

ا÷ناì الي�صاري. ووجدت معتقداته املارك�صية 

Zنية العامة. وهذ√  ذروة التعب������ري عنها يف الأ

الق�صيدة امللحمية حتتفي باأمريكا الالتينية.. 

ها وخ�صو�صا  بنباتاته������ا، وحيواناتها، وتاري

�صباين ومتابعة  حروب التحرير من احلكم الإ

ال�������رصاع من اأج������ل احل�صول عل������ى احلرية 

والعدالة الجتماعية. 

وبع������د العي�ض يف ب������الد اأوروبية flتلفة 

ع������اد اإىل وطنه يف الع������ام 1952، وذلك بعد 

������رو± منا�صبة له. ويف هذا  اأن اأ�صبحت ال

الوقت �صارت اأعمال������ه مÎجمة اإىل العديد 

من اللغات العاملية. و�صار هو Zنيا وم�صهورا، 



á«æ«تÓdG IQÉقdG ôYÉ°T  .. GOh f و∏HÉH

3502011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

وبنى بيتا يف ا÷õيرة ال�صوداA )اإزل نيلغرا(، 

 Ëيف مواجه������ة املحيط اله������ادي، و�صار يد

ال�صك������ن يف بي������وت ل������ه يف �صانتياZ������و ويف 

فالÈاي�صو. ويف زيارات������ه اإىل اأوروبة، وكوبا، 

وال�صني، انطلق ن������ريودا يف فÎة من الكتابة 

بداع. والكثري مما ن�رص يف  امل�صتمرة وحمى الإ

هذ√ املدة يحمل طاب������ع منا�صطه ال�صيا�صية، 

ومثال على ذلك هو العنب والري )1954(، 

������ر اإليه ب�صفته املفكرة  والذي Áكن اأن ين

اليومي������ة ملنف������ى ن������ريودا، وق�صاF������د ZناFية 

اأ�صيل������ة )1945 – 1959( يعد اأحد اأعماله 
الرFي�صة. و�صعر√ كان مكتوبا باأ�صلوب جديد: 

ب�صي������ط، ومبا�رص، ودقيق، وه������ازل، واحتوى 

�صياA اليومي������ة، واملواقف  على اأو�ص������ا± الأ

لوقات املعت������ادة مثل: ق�صيدة  اليومي������ة وامل

ZناFية للب�ص������ل، وق�صيدة ZناFي������ة للقطة، 

ال�صم������ك احلنكلي�ض واÿ�رصوات،   Aوحل�صا

م������ر، وللطماط������م، ولل������ذرة، وللتون������ة  ولل

ر�صو±، ولليمون،  الكبرية، وللك�صتن������اA، ولل

. وتو�صع������ت ر�صالت������ه اإىل املõيد من  وللمل������

حدا  �صياA، والأ الو�ص������ف ال�صديد للعا⁄ والأ

نا�صيد ب�صكل  والعالق������ات حتى عر�ص������ت الأ

اأبéدي منا�صب. 

م ب�صكل ا�صتثناFي.  اإن اإنتاج ن������ريودا �ص

عمال الكاملة، اأعيد  فعلى �صبيل املثال فاإن الأ

ن�رصها با�صتم������رار، و�صمت 459 �صفحة يف 

العام )1951(. بينما كان عدد ال�صفحات يف 

العام  )1962( هو 1925 �صفحة، ويف العام 

)1968( و�صل اإىل 3237 يف جملدين. وÁكن 

اأن نذكر من بني اأعماله يف ال�صنوات القليلة 

املا�صية مÄة ق�صيدة للح������ب )1959(، التي 

تت�صمن ق�صاFد مه������داة اإىل زوجته ماتيلدا 

اأوروتيا، ويف ذكرى جõيرة �صوداA، وهو عمل 

�صعري ذو �صبغة اأقرب اإىل ال�صرية الذاتية يف 

خم�صة جملدات، ن�رص يف منا�صبة عيد ميالد√ 

ال�صتني، وفن باخارو�ض )1966(، ولباركارول 

التي تعد اإحدى رواFعه )1967(، وم�رصحية 

أي������ادي اليوم )1968(، نهاية العا⁄  )1967(، ا

)1969( حéارة ال�صم������اA )1970( وال�صيف 

امللتهب. 

يف الع������ام 1969 �صان������د ن������ريودا املر�ص 

ابات �صلف������ادور الليندي  الي�ص������اري يف النت

)1908 – 1973(، وعين������ه ه������ذا �صفريا يف 
فرن�ص������ا بعد ف������وز√ رFي�صا لت�صيل������ي )1970 

– 1973(. وكان ن������ريودا مري�صا بال�رصطان 
من قبل، ويف الع������ام 1971 من جاõFة نوبل 

دب و�صاف������ر اإىل �صتوكهو⁄ لت�صلم ا÷اõFة  لالأ

وعاد اإىل ت�صيلي طري الفرا�ض، و⁄ يع�ض اإل 

أيام فقط بعد موت �صديقه الرFي�ض  ب�صع������ة ا

الليندي الذي مات يف انقالب ع�صكري قام 

ب������ه اليم������ني، وكان هو اأول رFي�������ض مارك�صي 

ب دÁقراطيا.  منت
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خرى:  ومن اأعماله الأ

 ا÷غرافيا املéدبة )�صعر( 1972.

جرا�ض )�صعر( 1973.   البحر والأ

  دعوة لتدمري نك�صون وثناA على الثورة 

الت�صيلية )�صعر( 1974.

�صفر )�صعر( 1974.  القلب الأ

 اأورا¥ مهملة flتارة )�صعر( 1974.

 مرثاة )�صعر( 1974.

.1974 )  مذكرات )ن

.1978 )  عواطف وانطباعات )ن

: ضعر  

اإن جممل �صعر ن������ريودا ثري ومتنوع وهو 

ي�������ض ال�صهل.  أو التل ين������د عن الت�صني������ف ا

اهات  أربعة ا ولكن هذا ال�صعر تطور وفق ا

رFي�صي������ة: �صع������ر√ يف احلب، م������ن مثل �صعر 

ال�صي������اب: ع�رصون ق�صيدة للح������ب، وال�صعر 

أ�صع������ار الكابÏ، فهو �صعر  النا�ص������ من مثل ا

رقي������ق، وحõي������ن، وح�ص������ي، وعاطفي، ويف 

ال�صعر )املادي( ل������ه تغمر الوحدة والكتÄاب 

ر�ض،  الم حت������ت الأ املوؤل������ف يف عا⁄ من ال

ثله  ويف ق������وى �صيطانية. و�صع������ر√ امللحمي 

ثي������ل اأZنية عام������ة، وهي fiاولة  اأف�ص������ل 

عل������ى Zرار �صعر وايتم������ان، يف اإعادة تف�صري 

املا�ص������ي واحلا�������رص يف اأمري������كا الالتينية، 

وامل�صحوقني  امل�صطهدي������ن  جماهري  و�رصاع 

من اأجل احلرية. وهنا اأخريا �صعر√ العام، 

�صياA اليومية، واحليوانات، والنباتات،  عن الأ

كما هو يف ق�صاFد ZناFية اأ�صلية. 

ربعة تتوافق وتتنا�صب  اهات الأ هذ√ ال

�صي للحياة،  �صية نريودا: حبه ال�ص مع �ص

 Aأثنا Bب������ة التي خÈه������ا يف ا والكوابي�������ض والكا

B�صيا، والتõامه بالق�صية  خدمت������ه قن�صال يف ا

ة  ال�صيا�صية، وانتباهه احلا�رص داFما ملالح

�صياA التي  تفا�صيل احلياة اليومية، وحبه لالأ

ن�صانية. والعديد  يدي الإ �صنعتها اأو ‰تها الأ

�صÄلة(  خرى، من مثل: )كتاب الأ من كتب������ه الأ

�صÄلة الفل�صفي������ة والنõواFية حول  تعك�������ض الأ

ن�صانية وم�صتقبلها. لقد كان نريودا  حا�رص الإ

ك  أك������ ال�صعراA اأ�صال������ة، والأ واح������دا من ا

اإنتاجا من بني ال�صع������راA الذين كتبوا باللغة 

�صباني������ة يف القرن الع�رصي������ن، ولكنه على  الإ

د اأن  رZم التنوع يف جمم������ل اأعماله كلها 

�صلوب،  كل كت������اب من كتبه Áتلك وح������دة الأ

والغر�ض )املو�صوعة الÈيطانية(.



 »Hô©dG q¢üقdG ÜOq¢üقdG ÜOq CG ‘ á¶YوŸGh áªµ◊G

3522011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

إن العرب منذ ا÷اهلية واإىل اليوم كانوا يولعون باحلكاية،  إن العرب منذ ا÷اهلية و أ امما ل ريب فيه امما ل ريب فيه ا

ديدا على الق�ضصديدا على الق�ضصديدا على الق�ضديدا على الق�ض، ممار�صني وم�صتمعني، و⁄ يفعلوا ذلك مع  صقبال �صقبال � ويقبل������ون اإ

نوع معني، بل تنوعت احلكايات عندهم تنوع حياتهم واهتماماتهم الوجدانية. 

ون على ما  اأن نرى العرب  ومن تعرب من امل�صاملني ن نرى العرب  ومن تعرب من امل�صاملني ن نرى العرب  ومن تعرب من امل�صاملني – يحاف ول عéب اإذاً

قدمني، وما ج������د عليها من حكايات امل�صلمني،  ورث������و√ من حكايات العرب الأ

لوا بها صلوا بها صلوا بها  صو ات�صو ات� أ عوها لهم صعوها لهم صعوها لهم ا صخ�صخ� أو اأخذو√ من الأ· التي اأ يفون مما ابتكرو√ صيفون مما ابتكرو√ صيفون مما ابتكرو√ ا صوي�صوي�

إوعرفوا ما لديها، وعندما يدخلون يف ق�رص التدوين يهرعون اإىل تدوينها، كما  اوعرفوا ما لديها، وعندما يدخلون يف ق�رص التدوين يهرعون اإوعرفوا ما لديها، وعندما يدخلون يف ق�رص التدوين يهرعون 

. ر ض د  اأ ونا

. ض ضيد  : الفنا ر ل الفن الع

❁❁

ò

ة ة وا احل

�س العرب  ب ال �س العرب أ ب ال �س العرب اأ ب ال أ   

دا دا. فا  . فا 

❁
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يثبت لنا ذلك ابن الندË يف فهر�صته. ولعلهم 

ل م������ا دونوا هذ√ احلكاي������ات، دونوها كما ول م������ا دونوا هذ√ احلكاي������ات، دونوها كما ول م������ا دونوا هذ√ احلكاي������ات، دونوها كما  اأ

يفوا صيفوا صيفوا  صن ي�صن ي� أ ا�صتمعوا اإليها م������ن رواتها، دون ا

أو  ��ريا، ���ريا، ���ريا، ا �و يé������روا عليها تغي����و يé������روا عليها تغي��� أ يÄ������ا، صيÄ������ا، صيÄ������ا، ا صليه������ا �صليه������ا � اإ

كال يريدونه صكال يريدونه صكال يريدونه  صيحاولوا فيها حتويرا يعطيها �صيحاولوا فيها حتويرا يعطيها �

على وعي اأو عدم وعي.

ولكن ه������ذا التدوين، ودخول جماعة من 

��ني عن املعرفة يف املéال، ما لبث ���ني عن املعرفة يف املéال، ما لبث ���ني عن املعرفة يف املéال، ما لبث اأن  �الباحث����الباحث���

Bثار√ يف املرويات، وانتقل بها من ميدان  اتر اتر ا

ات صات صات  صو�صو� و�صو�ص صىل جم������ال املق�صىل جم������ال املق� عبية صعبية صعبية اإ صاملحكيات ال�صاملحكيات ال�

دب  أنها انتقلت من الأ دبي������ة، اأعني بذلك ا الأ

يه صيه صيه  صدب اÿا�ض، مع ما يقت�صدب اÿا�ض، مع ما يقت� إعب������ي اإىل الأ إعب������ي  عب������ي صعب������ي ص صال�صال�

Bثار متõايدة، ومتغايرة مع  هذا النتقال من ا

ة صة صة  صذا التقطنا ق�صذا التقطنا ق� إ�ض. واإ إ�ض. و �ض. وص�ض. وص ص للق�ص للق� نيتغاير الكاتبنيتغاير الكاتبني

�ض التي عني بها العرب، ص�ض التي عني بها العرب، ص�ض التي عني بها العرب،  صالوع������ß من الق�صالوع������ß من الق�

ة صة صة  صننا نريد بها الق�صننا نريد بها الق� كان جديرا بنا اأن نقول اإ

أو  أو التقوى ا إالتي حتث قارFها على الإالتي حتث قارFها على الÁان ا

اÿلق احل�صن. وق������د وردت حكايا احلكمة 

ة، صة، صة،  صوالوع������ß منذ ا÷اهلي������ة يف اليمن خا�صوالوع������ß منذ ا÷اهلي������ة يف اليمن خا�

يب������دو ذلك فيم������ا حكا√ عبيد ب������ن �رصية يف 

�صالم  إنبياA العرب، وراجت يف الإنبياA العرب، وراجت يف الإ أ اأخبار√ عن ا

به بالر�صمي صبه بالر�صمي صبه بالر�صمي  ص�ص� أ ذت طابعا ا ذت طابعا ريا، وات ذت طابعا ريا، وات ا، وات ريرواجا كبريرواجا كب

ا�ض.صا�ض.صا�ض. ص الق�ص الق� ضعند بع�ضعند بع�ض

تغ������ل به������ذا النوع من صتغ������ل به������ذا النوع من صتغ������ل به������ذا النوع من  صول م������ن ا�صول م������ن ا� أ وكان ا

ا�صلم من ا�صلم من اأهل الكتاب:  أ ا�ض جماعة ممن ا�ض جماعة ممن ا �ض جماعة ممن ص�ض جماعة ممن ص صالق�صالق�

ضو�������ضو�������ض ال������داري )املتويف �صنة  يم بن اأ مث������ل 

حبار  40ه�/ 660م( من امل�صيحيني، وكعب الأ

)املتوفى �صنة 32ه�������/ 652م( وعبد ا بن 

�صالم )43ه�/ 663م( ووهب بن منبه )114/ 

732م( وfiمد بن كع������ب القرXي )117ه�/ 

735م( من اليهود. فعل������وا ذلك تلبية لطلب 

امل�صلمني الذين وجدوا القراBن الكرË يéمل 

نبياA، واأح�ص������وا اأن التوراة  أك������ الأ ق�ص�ض ا

يل وZريهما من كتب اليهود والن�صارى  والإ

. وتك�صف لنا اأقدم  أك حتتوي على تفا�صيل ا

خبار اأول من ق�ض مب�صéد الر�صول �صلى  الأ

يم  ا علي������ه و�صلم يف املدينة املنورة وهو 

ال������داري، فق������د ا�صتاأذن عمر ب������ن اÿطاب 

)ال������ذي توىل اÿالفة من 13 اإىل 23ه�/ من 

يم  أب������ى عليه، و⁄ ييÄ�ض  634 اإىل 644م( فا

حلاì على عم������ر حتى كان اBخر  ب������ل داوم الإ

خالفته، فاأذن ل������ه اأن يق�ض على النا�ض يف 

رج عمر لل�صالة. يوم ا÷معة قبل اأن ي

ويف عهد عثمان بن عفان )توىل اÿالفة 

يم  من 23 اإىل 35ه� / 584 656م( �صاأل 

يام، فاأذن له اأن يéل�ض للنا�ض يومني  زيادة الأ

�صبوع، وÁك������ن اأن ‰ثل لق�ص�صه مبا  يف الأ

روا√ عن������ه ر�صول ا �صل������ى ا عليه و�صلم 

أنه ركب يف �صفينة بحرية مع  قال: »حدثني ا

ثالثني رجال من ÿم وجذام فلعب لهم املوج 

أرف������وؤوا اإىل جõيرة يف  �صه������را يف البحر، ثم ا

البحر حتى مغرب ال�صم�ض، فéل�صوا يف اأقرب 
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ال�صفينة فدخلوا ا÷õيرة، فلقيتنا دابة اأهلب 

كث������ري ال�صعر، ل يدري م������ا قبله من دبر√ من 

ة ال�صعر. فقالوا: ويلك، ما اأنت. فقالت:  ك

. قالت:  أنا ا÷�صا�صة. قالوا: وما ا÷�صا�صة ا

أيها القوم انطلقوا اإىل هذا الرجل يف الدير،  ا

�صوا¥. قال: ملا �صمت لنا  فاإنه اإىل خÈكم بالأ

رج������ال فرقنا منها اأن تك������ون �صيطانة. قال: 

فانطلقنا �رصاعا حتى دخلنا الدير، فاإذا فيه 

أ�صد وثاقا،  أينا√ ق������ط خلقا وا م اإن�صان را اأع

جمموع������ة يدا√ اإىل عنقه م������ا بني ركبتيه اإىل 

. قال:  كعبي������ه باحلديد. قلنا: ويلك، ما اأنت

أنتم. قد قدرمت على خÈي فاأخÈوين ما ا

أنا�ض م������ن العرب، ركبنا يف  قالوا: نحن ا

�صفينة بحرية، ف�صادفنا البحر حني اZتلم، 

أرفاأنا اإىل جõيرتك  فلع������ب بنا املوج �صهرا ثم ا

هذ√، فéل�صن������ا يف اأقربها فدخلنا ا÷õيرة. 

فلقيتنا داب������ة اأهلب كثري ال�صعر، ل يدري ما 

ة ال�صعر. فقلنا: ويلك،  قبله من دبر√ من ك

أن������ا ا÷�صا�صة. قلنا: وما  . فقالت: ا ما اأنت

. قالت: اعمدوا اإىل هذا الرجل  ا÷�صا�ص������ة

�صوا¥، فاقبلنا  يف الدي������ر فاإنه اإىل خÈكم بالأ

اإليك �رصاعا، وفõعنا منها، و⁄ ناأمن اأن تكون 

 . ل بي�صان �صيطان������ة. فقال: اأخÈوين عن ن

أ�صاألكم  . قال: ا È قلنا: ع������ن اأي �صاأنها ت�صت

. قلن������ا له: نعم. قال:  لها: هل يثمر ع������ن ن

اإما اإنه يو�صك اأن ل يثمر. قال: اأخÈوين عن 

 . È بحرية طÈية. قلنا: عن اأي �صاأنها ت�صت

 .Aقالوا: هي كثرية املا . Aقال: هل فيها م������ا

قال: اأما اإن ماAه������ا يو�صك اأن يذهب. قال: 

اأخÈوين عن عني زZoر. قالوا: عن اأي �صاأنها 

. ق������ال: هل يف العني م������اA وهل  È������ ت�صت

. قلنا له: نعم، هي  يõرع اأهلها مباA الع������ني

كثرية امل������اA، واأهلها يõرعون من ماFها. قال: 

. قالوا:  مي������ني ما فعل اأخÈوين عن نبي الأ

أقاتله  ب. قال: ا قد خرج من مكة ونõل ي������

العرب قلن������ا: نعم. قال: كي������ف �صنع بهم 

أنه قد Xهر على من يليه من العرب  فاأخÈنا√ ا

. قلنا: نعم.  واأطاعو√. قال لهم: قد كان ذلك

ق������ال: اأما اإن ذا خري لهم اأن يطيعو√، واإين 

، واإين اأو�صك  أنا امل�صي������ Èflك������م عني: اإين ا

اأن ي������وؤذن › يف اÿ������روج. فاأخرج فاأ�صري يف 

ر�ض، فال اأدع قرية اإل هبطتها يف اأربعني 
الأ

 
s
ليل������ة، Zري مكة وطيبة فهم������ا fiرمتان علي

أو  كلتاهم������ا، كلم������ا اأردت اأن اأدخ������ل واحدة ا

واحدا منهما، ا�صتقبلن������ي ملك بيد√ ال�صيف 

�صلت������ا ي�صدين عنها، واإن على كل نقب منها 

مالFكة يحر�صونها«.

وق�ض يف م�صé������د النبي �صلى ا عليه 

و�صلم باملدينة اأي�صا م�صلم بن جندب الهذ› 

املتوفى �صنة )106ه�/ 724م(، وكان اإمامهم 

وقارFهم وقا�صيهم. ق������ال فيه عمر بن عبد 

العõيõ: »من �������رص√ اأن ي�صمع الق������راBن Z�صاً 



 »Hô©dG q¢üقdG ÜOq¢üقdG ÜOq CG ‘ á¶YوŸGh áªµ◊G

355 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

فلي�صم������ع ق������راAة م�صلم جن������دب«. و�رصعان 

م������ا انتقل������ت الق�صة من املدين������ة اإىل Zريها 

�صالمي������ة، فكان اأول  قطار الإ من امل������دن والأ

م������ن ق�ض مب�رص �صليم بن ع������Î، الذي عينه 

أب������ي �صفيان �صنة )39ه�/ 659م(  معاوية بن ا

قا�صا مب�صéد عمرو بن العا�ض، ويف ال�صنة 

التي بعدها �صم اإليه الق�صاA، وبقي ي�صطلع 

بالعمل������ني اإىل اأن ع������õل عن الق�ص������اA �صنة 

)60ه�������/ 680م( واأفرد بالق�صة اإىل اأن مات 

يف )75ه� / 694م(.

ونعر± ممن و› الق�صة والق�صاA مب�رص 

كÈ، الذي  Zري√: عبد الر حمن بن حéرية الأ

كان من اأفقه النا�ض فéمع له عبد العõيõ بن 

 Aمروان )65 84 ه� / 685 703م( الق�صا

والق�ص�ض وبيت املال، وكان دخله يف ال�صنة 

 Aاألف دين������ار، اإذ كان يتقا�ص������ى على الق�صا

200 دينار، وعلى كل من الق�صة وبيت املال 

مثلها، ي�صا± اإليه������ا عطاوؤ√ وجاõFته، وكان 

 .Aل يح������ول علي������ه احلول وعن������د√ منها �صي

كذلك تولهما ب�صري ب������ن الن�رص املõين �صنة 

أنه مات يف ال�صنة التي  )68ه�/ 687م( Zري ا

تلتها. وجمع بينهما خري بن نعيم احل�رصمي 

�صنة )120ه�������/ 738م (، وعبد الرحمن بن 

�صا⁄ ا÷ي�صاين من �صنة 128ه� / 746م( اإىل 

. واأعطانا ا÷احß قاFمة 
)1(
)133ه� / 751(

مطول������ة باأ�صماA ق�صا�������ض الب�رصة، ا�صتملت 

على: 

ذ   جعفر بن احل�صن، وكان اأول من ات

أ فيها القراBن. يف م�صéد الب�رصة حلقة اأقرا

ري ال�صحابي.  عبد ا بن ال�ص
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 اأبي عا�صم عبيد بن عمري الليثي املكي 

)68ه� / 687م(.

 اإبراهيم بن يõيد التيمي الكويف: الذي 

كان من العباد )92ه� / 711م(.

ري، ق�ض   مطر± بن عبد ا بن ال�ص

أبيه 95/ 714. يف مكان ا

 �صعي������د بن ي�صار الب�������رصي )100ه� / 

728م (.

 اأخي������ه احل�ص������ن الب�������رصي )110ه� / 

728م (.

 اأبي بكر عب������د ا بن �صلمى الهذ›، 

Bثار  الذي كان خطيبا بين������ا �صاحب اأخبار وا

)167ه� / 784م(.

أب������ي ب�رص �صال ب������ن ب�صري املري، كان   ا

�صحي������ ال������كالم رقيق املéل�������ض )172ه� / 

788م(.

�صواري، وكان من   مو�صى بن �صي������ار الأ

اأعاجيب الدنيا، ف�صاحته بالفار�صية يف وزن 

ف�صاحت������ه بالعربي������ة، كان يéل�ض يف جمل�صه 

امل�صهور به، فتقعد العرب عن Áينه، والفر�ض 

 ، ية من كت������اب ا Bأ ال ع������ن ي�ص������ار√، فيق������را

ويف�رصها للعرب بالعربي������ة، ثم يحول وجهه 

اإىل الفر�������ض فيف�رصها له������م بالفار�صية، فال 

يoدرى باأي ل�صان هو اأبني.

أبو علي عمرو بن    ثم ق�������ض يف م�صéد√ ا

�صواري )املت������ويف بعد املÄتني/ 816  فاFد الأ

أ لهم يف تف�صري  بي�صري( �صتاً وثالثني �صنة، فابتدا

�ص������ورة البقرة، فما خت������م القراBن حتى مات، 

������ا لل�صري، ولوجو√ التاأويالت،  نه كان حاف لأ

أ�صابيع،  Bية واحدة يف عدة ا فكان رمب������ا ف�رص ا

وكان يق�ض يف فن������ون من الق�ص�ض، ويéعل 

للقراBن ن�صيبا من ذلك.

أب������و العبا�ض القا�صم بن   ثم ق�ض بعد√ ا

يحيى ال�رصير، الذي و�صفه ا÷احß فقال: 

⁄ يoدر يف الق�صا�ض مثله.

 وكان يق�ض معهما وبعدهما مالك بن 

عبد احلميد املكفو±.

�صود بن �رصيع.  الأ

 عب������د ا بن عرادة ب������ن عبد ا بن 

الو�صني، وكان له م�صéد يف بني �صيبان .

ومل������ا م�صى الõمن، وج������د الق�صا�ض اأن 

رج  امل�صéد �صاقت بهم و�صاقوا هم بها، ف

بع�صه������م اإىل ال�صوارع يلقون ق�ص�صهم فيها، 

ثم و�صعوا نطا¥ عملها اإىل جميع املéتمعات 

الت������ي تتي������ ممار�صت������ه، حت������ى املéتمعات 

خبار  احلربية يف ميادين القتال تروي لنا الأ

اأن بع�������ض القادة �صع������روا اأن املقاتلني معهم 

يف حاج������ة اإىل م������ن يرفع روحه������م املعنوية، 

وي�صéعهم على القتال، ويهون عليهم املوت، 

أو بال�صهادة، فعهدوا  ويب�رصهم اإما بالن�������رص ا

بذل������ك اإىل ال�صع������راA والق�صا�������ض. قال ابن 

ثري يف ت�صوير القتال الذي دار بني �صبيب  الأ
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 Aاري وعتاب بن ورقاÿيد ال�صيباين اõب������ن ي

�صن������ة )ه�67/ 686م(: »ث������م �صار )عتاب( يف 

النا�ض، يحر�صهم على القتال ويق�ض عليهم. 

أين الق�صا�ض  فلم يéبه اأحد   ث������م قال: ا

، كاأين بكم قد فررمت عن عتاب  فقال: اإنا 

 ،» أ�صته الري ب������ن ورقاA، وتركتمو√ ت�صفي يف ا

وقد وقع ما قال فعال.

وكان مم������ن ا�صتغ������ل بالق�ص������ة جماع������ة 

�صك������وا بالواق������ع يف اأخباره������م، والتõموا 

وة م������ن امل�صتمعني  باحلقاF������ق، فنالوا احل

ومن العلماA واحلكام. واأمثل لهم ب�صعيد بن 

جبري )املت������ويف �صنة 95ه� / 714م (، وعامر 

ب������ن عب������د ا ال�صعبي )103ه������� / 721م( 

وال�صح������ا بن مõاح������م )106ه� / 724م(. 

وكان منهم من اأطلق خياله، و⁄ يقيد√ بقيود 

أو ح������ق، فاÎZفوا م������ن حقاFق  م������ن �صد¥ ا

أه������ل الكتاب، وابتدعوا ما لي�ض له  أباطيل ا وا

ذرة م������ن واقع، وا�صتحل بع�صهم الكذب على 

الر�ص������ول ال�صاد¥ �صل������ى ا عليه و�صلم يف 

الZÎيب والÎهيب.

ولذل������ك كرههم العلماA وح������ذروا منهم، 

فعد الغõا› )505/ 1112( يف »اإحياA علوم 

الدين »ق�ص�صهم من املنكرات، وهاجمهم ابن 

ا÷������وزي )508 597ه� / 1114 1201م( 

يف كت������اب »املو�صوعات« قاF������ال: »ما اأمات 

العل������م اإل الق�صا�������ض«، وخ�ص�ض ال�صيوطي 

)849ه������� 911م/ 1445 1505م( اأح������د 

كتب������ه لهم، اأعني كتاب »حتذير اÿوا�ض من 

أكاذيب الق�صا�ض«. وطبيعي بعد هذا اأن  ا

يتéنبوا الرواية عنه������م، كما ا�صتهر عن ابن 

قتيبة )276ه�  889م( والنووي )676ه� / 

خر،  B1277م(. وطاردته������م الدولة من حني ل

فقد Z�صب عليهم علي بن اأبي طالب )35 

40ه������� / 656 661م( وطردهم من م�صéد 

الكوفة. ويف �صنة )279ه� / 892م ( �صدرت 

وام������ر يف بغداد ب������ال يقع������د قا�ض على  الأ

الطريق.

وقد �صنف الليث بن �صعد )94 175ه� 

/ 713 791م( الق�ص�ض التي كانت راéFة 

يف ع�������رص√ اإىل �صنفني: ق�ص�������ض اÿا�صة، 

وق�ص�ض العامة، واأعل������ن اأن ال�صنف الثاين 

هو ق�ص�������ض الوعا الذي������ن يéتمع النا�ض 

حولهم لال�صتماع لهم.

وم������ن الطبيعي اأن ه������وؤلA الوعا كانوا 

يلقون ق�ص�صهم عل������ى النا�ض �صفاها، ولكن 

أي�صا اأن بع�صهم كان يعتمد  خبار تثبت لنا ا الأ

أ منها. ذكر fiمد بن �صعد  على مدونات يقرا

)230ه� / 845م( يف طبقاته اأن رجال دخل 

حبار جال�ض، وحوله  امل�صéد، فاإذا كع������ب الأ

أ منها. ومن املمكن  حلقت������ه، واأمامه كتب يقرا

اأن نتبني اأن ق�ص������ة الوعß اعتمدت اأول ما 

نبياA، وال�صاحلني  اعتمدت على ق�ص�ض الأ
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م������ن امل�صلمني واأهل الكتاب، والق�ص�ض ذات 

املغõى الديني واÿلقي.

نبياA اعتمدت  ومن الطبيعي اأن ق�ص�ض الأ

Bنية، ثم  ي������ات القرا Bاأول م������ا اعتمدت على ال

ت جمال�ض  حاديث النبوي������ة، ومن ثم امتالأ الأ

هوؤلA الق�صا�ض بالت������الوة، وكان كثري منهم 

قراfi A�صنني. قال ا÷احß: ذكر اأ�صحابنا 

اأن �صفيان ب������ن حبيب الب�رصي، املحث الثقة 

)183ه� / 799م( ملا دخ������ل الب�رصة وتوارى 

عند مرحوم بن عب������د العõيõ العطار، وكان 

عابدا ثقة )187ه� / 803م( قال له مرحوم: 

هل لك اأن تاأتي قا�صا عندنا هاهنا، فتتفرج 

ر اإىل النا�ض، وال�صتماع منهم،  باÿروج والن

فاأتا√ على تكر√ كاأنه Xنه من يبلغه �صاأنه. فلما 

أتا√ و�صمع منطق������ه وتالوته للقراBن، و�صمعه  ا

يقول: حدثنا �صعبة عن قتادة، وحدثنا قتادة 

عن احل�صن، راأى بيانا ⁄ يحت�صبه، ومذهبا ⁄ 

نه. فاأقبل �صفيان على مرحوم فقال:  يكن ي

لي�ض هذا قا�صا، هذا نذير.

 ßوالغري������ب اأن هذا الق�ص�������ض ⁄ يحاف

داFم������ا على نقاF������ه الديني، ب������ل �رصعان ما 

ا�صتغلته الدولة عند من عينتهم من ق�صا�ض، 

أداة للدف������اع عنها، ون�رص ما  ذت منهم ا فات

BراA، ومهاجمة خ�صومها،  تريد ن�������رص√ م������ن ا

اإ�صاف������ة اإىل ما يحكون م������ن ق�ص�ض دينية. 

أب������ي حبيب )128ه� / 745م(  قال يõيد بن ا

اإن علي������ا قنت فدعا على م������ن يحاربه، فبل≠ 

ذلك معاوية فاأمر رجال من اأ�صحابه اأن يق�ض 

هل ال�صام،  بعد ال�صب واملغرب داعيا له ولأ

وذل������ك النوع ال�صيا�صي هو الذي �صما√ الليث 

بن �صعد ق�ص�ض اÿا�صة. 

ويف ع�صور التدوين ن كثري من املوؤلفني 

‰اذج من ه������ذا الق�ص�ض الديني يف كتبهم، 

و⁄ يكتف بع�صهم به������ذا بل خ�ص�ض له كتبا 

م�صتقل������ة، ويف Xن������ي اأن اأح�صن ‰وذج Áثل 

هذا النوع من الق�ص�������ض هو كتاب ق�ص�ض 

حمد  نبي������اA امل�صمى بغراF�������ض املéال�ض لأ الأ

بن fiم������د الثعلبي )427ه� / 1035م(، وقد 

Bدم، وتدرج  أبينا ا ر�ض ثم ق�صة ا لق الأ أ√ ب بدا

نبياA حتى انتهى بق�صة  باأخبار اÿليقة والأ

باطيل  اأ�صحاب الفيل، وحا�صه باحلقاFق والأ

مثلة  �رصاFيلي������ات. واأورد منه بع�������ض الأ والإ

الق�صرية لتك�صف ع������ن طريقته يف التناول. 

ر�������ض وكيفيتها:  ق������ال يف ق�صة بدA خلق الأ

»وروت الرواة باألفا flتلفة ومعان متفقة: 

ل������ق ال�صموات  أراد اأن ي اأن ا تع������اىل مل������ا ا

رة هيبة ف�صارت  ر اإليها ن ر�ض، ثم ن
والأ

ر اإىل املاA، فغلى وارتفع من زبد  م������اA، ثم ن

، فمن  ار. واأرعد من خ�صية ا ودخ������ان وب

ذلك اليوم يرعد اإىل يوم القيامة، وخلق ا 

من ذلك الدخان ال�صماA، فذلك قوله تعاىل: 

. اأي  م������اA وهي دoخان sا�صتوى اإىل ال�ص sم������oث
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ار.  ق�ص������د وعمد اإىل خلق ال�صم������اA وهي ب

ر�ض. فاأول ما Xهر  وخلق من ذلك الõبد الأ

ر�ض على وج������ه املاA مكة، فدحا ا  من الأ

أم القرى،  ر�ض من حتتها، فلذلك �صميت ا الأ

رVس  والأ يعن������ي اأ�صلها، وه������و قوله تع������اىل: 

ر�ض  اg���ا ومل������ا خل������ق ا الأ بع���د Pل��� 

كان������ت طبقا واحدا ففتقه������ا و�صريها �صبعا، 

وا اأ  oفر  ��� ر الذ اأو  وذلك قوله تع������اىل: 

، ثم  ا ogنا ا فف ا ر ان رVس  ���اوا والأ ال�ض

بعث ا تعاىل من حتت العر�ض ملكا، فهبط 

ر�صني ال�صبع،  ر�ض حتى دخل حتت الأ اإىل الأ

فو�صعها على عاتقه: اإحدى يديه يف امل�رص¥، 

خ������رى يف املغرب، با�صطت������ني قاب�صتني  والأ

ر�صني ال�صب������ع حتى �صبطها.  على ق������رار الأ

فلم يكن لقدمي������ه مو�صع قرار، فاأهبط ا 

تع������اىل من اأعلى الفردو�ض ث������وراً، له �صبعون 

أربع������ون األف قاFمة، وجعل قرار  األف قرن وا

قدمي امللك على �صنامه، فلم ت�صتقر قدما√، 

فاأح�رص ا ياقوتة خ�رصاA من اأعلى درجة 

ها م�صرية خم�صمÄة عام،  من الفردو�ض، Zل

أذنه، فا�صتقرت  فو�صعها بني �صنام الثور اإىل ا

عليه������ا قدما√، وقرون ذلك الثور خارجة من 

ر�ض، وهي كاحل�صكة حتت العر�ض،  اأقطار الأ

ر ذلك الثور يف البحر، فهو يتنف�ض كل  ومن

ي������وم نف�صا. فاإذا تنف�ض م������دs البحر، واإذا رد 

نف�صه جAõ، و⁄ يكن لقواFم الثور مو�صع قرار، 

ها  رة خ�������رصاZ ،Aل ل������ق ا تعاىل �ص ف

كغلß �صبع �صموات و�صبع اأر�صني، فا�صتقرت 

رة التي قال  قواF������م الثور عليها. وهي ال�ص

لقمان لبنه: )يا بني اإنها اإن تك مثقال حبة 

رة، اأو يف ال�صموات  من خردل فتكن يف �ص

ية... Bال « ) ر�ض، ياأت بها ا اأو يف الأ

 √B وقال يف باب من ت������راAى له اإبلي�ض فرا

Bدم التقى باإبلي�ض  عيانا وكلمه �صفاها: »يروى اأن ا

يف اأر�ض فالة، فالمه على �صنيعه، وقال له: 

ي������ا ملعون، اأي �صيA هذا ال������ذي اأحللت بي 

Zررتني واأخرجتني م������ن ا÷نة، وفعلت بي 

. قال: فبكى اإبلي�ض وقال: يا اBدم،  ما فعل������ت

أنõلتك هذ√ املنõلة،  اإين فعلت بك ما تقول، وا

أنه فيه، واأحلني هذ√ املنõلة  فمن فعل بي ما ا

».ويروى اأن اإبلي�ض ت�صور لفرعون يف �صورة 

ن�������ض مب�رص يف احلم������ام، فاأنكر√ فرعون،  الإ

. فقال:  فقال له اإبلي�ض: ويحك، اأما تعرفني

أل�صت القاFل:  ل. قال: فكيف واأنت خلقتني ا

». على( أنا ربكم الأ )ا

وي������روى اأن �صليمان علي������ه ال�صالم �صاأل 

عمال اأحب اإليك واأبغ�ض 
اإبلي�ض فقال: اأي الأ

. فقال: لول منõلتك عند ا  اإىل ا تعاىل

تعاىل ما اأخÈتك، اإين ل�صت اأعلم �صيÄا اأحب 

اإ› واأبغ�ض اإىل ا تعاىل من ا�صتغناA الرجل 

أة. ويروى اأن رجال كان  أة باملرا بالرج������ل واملرا
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يلعن اإبلي�ض كل يوم األف مرة، فبينما هو ذات 

ه وقال: قم  �������ض فاأيق أتا√ �ص يوم ناFم اإذ ا

أنا  فاإن ا÷دار علي هذ√ ال�صفقة. فقال له: ا

ألعنك كل يوم  أنا ا اإبلي�������ض. فقال: كيف هذا وا

. فقال: هذا مل������ا علمت من fiل  أل������ف مرة ا

�صيت اأن تكون  ال�صهداA عند ا تع������اىل ف

منهم، فتنال معهم ما ينالون.

وق������ال يف ق�صة �صليم������ان: قال وهب بن 

منب������ه: بينما �صليمان علي������ه ال�صالم على 

ن�ض عن  �صاحل البحر، والري من حتته، والإ

له، اإذ  Áينه، وا÷ن ع������ن �صماله، والطري ت

م اأمواج البحر، فدعته نف�صه اأن  ر اإىل ع ن

يعل������م ما يف قعر البحر، فاأمر الري ف�صكنت 

م������ن حتته، ثم قع������د على كر�ص������ي ملكه، ثم 

دعا راأ�ض الغوا�ص������ني فقال له: اخÎ › من 

اأ�صحابك مÄة رج������ل، فاختار له مÄة. فقال: 

اخ������Î › من املÄة ثالثني، فاختار له ثالثني. 

فقال: اخÎ › من الثالثني ع�رصة فاختار له. 

فقال: اخÎ › من الع�رصة ثالثة، فاختار له 

ر  ثالث������ة. فقال لواحد منهم: Z�ض حتى تن

اإىل قع������ر البحر وتاأتيني باÈ������ÿ. فقال له: 

أبعد  . فغا�ض وا �صمعا وطاعة لك، يا نبي ا

 . ث������م خرج، فقال له �صليمان: ما الذي راأيت

أين  يم������ا فقال ›: ا ق������ال: اإين راأيت ملكا ع

أر�صلني  . فقلت له: اإن نبي ا �صليمان ا تريد

ر له قعر ه������ذا البحر. فقال: اأرجع اإليه  أن ا

أ عليه مني ال�صالم وق������ل له: اإن قوما  فاق������را

ركبوا هذا البحر من������ذ اأربعني عاما، فعاب 

رجوا ي�صلحونه ف�صقط  عليهم مركبه������م، ف

من اأحدهم قدوم، فهو يتéلéل يف البحر و⁄ 

 .Èÿبا √Èيبل≠ قعر√ بعد، فرج������ع اإليه واأخ

فتعéب نبي ا �صليم������ان عليه ال�صالم من 

ذلك، ولها عما كان ق�صد...«..

 ßوتبني لنا ه������ذ√ ا÷ولة اأن ق�صة الوع

لقيت من امل�صلمني والعرب ترحيبا ⁄ ينقطع، 

فا�صتغل بها من الت������õم احلقيقة فارتفع بها 

اإىل مرتبة العلم، وم������ن اأطلق العنان ÿياله 

������ن انه �صريتفع به������ا اإىل مرتبة  مم������ن كنا ن

دبي الرفيع، ولك������ن احلق اإنها ⁄ 
ب������داع الأ الإ

ترتف������ع عندهم كثريا ع������ن مرتبة احلكايات 

ال�صعبية، وتوقفت وال�صبب يف ذلك اعتمادها 

الكبري على امل�صتويات الدنيا من ا÷ماهري.

أي�ص������ا اأن وهب ب������ن منبه وكعب  وتب������ني ا

حب������ار ا�صطلع������ا بن�صيب كب������ري فيها، ول  الأ

أولهما، واأدى ذلك اإىل بقاA ذكرا√ حية،  �صيما ا

أ�صند كثري من الق�صا�ض واملتاأخرين  واإىل اأن ا

رواية ق�ص�صهم اإليه، عن حق وباطل. واحلق 

�صية وهب بن منبه عéيبة لقد ن�صب  اأن �ص

اإلي������ه fiمد ب������ن �صعد امل������وؤر الثبت »كتاب 

خبار،  العب������اد«، وحاجي خليفة كتاب������ا يف الأ

أنه جمع املغ������ازي. ون�صب اإليه املوؤر  واأعلن ا

ملاين يو�صف هوروفت�ض كتاب »املبتداأ« Zري  الأ
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اأن اب������ن الندË ع������õا√ اإىل �صبطه عبد املنعم 

 Becker بن اإدري�������ض. وع امل�صت�رص¥ بيكر
بني جمموع������ة اأورا¥ بردى �ص������ت رينهاردت 

يف  املحفوX������ة   Schott  Reinhardt
هيدلÈج على قطعة من�صوبة له تتناول بع�ض 

أنها  اأخبار النبي �صلى ا عليه و�صلم ويبدو ا

أم������ا الكتاب الذي و�صل  م������ن كتاب املغازي. ا

اإلين������ا منذ مدة طويلة فذلك الذي عال فيه 

تاري وطنه اليمن، وطبع حتت عنوان »كتاب 

التيéان« مرتني. 

1 – ن�صاأة تدوين التاري عند العرب، ح�صني ن�صار، بريوت، لبنان. 
 .Ïالنووي، املطبعة امل�رصية، كتاب الف ì2 – �صحي م�صلم ب�رص
باA الي�صوعيني، بريوت.  B3 – ولة م�رص وق�صاتها، مطبعة ال

مريية، القاهرة، 1985.  �رص عن ق�صاة م�رص: لÍ حéر، املطبعة الأ 4 – رفع الإ
5 – البيان والتبيني، مطبعة ÷نة التاأليف والÎجمة والن�رص، 1984.

املراجع

¥µ
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أ�صا�صية يف  وي������ة واصوي������ة واصوي������ة وا صم عالقة ع�صم عالقة ع� ل������ي وصل������ي وصل������ي واملÎجم عالقة ع�ملÎجم عالقة ع�ملÎج ص�ص� ني صني صني الأ صلن�صلن� املÎج������م وا ني��ني��ني ������ �ب����ب���

لي صلي صلي  ص�ص� ي������ل صي������ل صي������ل الن�ض الأ صف تفا�صف تفا� ف تفا�صف تفا�ص صن يكت�صن يكت� أ كل عملي������ة ترجمية. فال بد للمÎج������م ا

sإلفنية، واإلفنية، واإل ومرجعيات������ه وحيثياته وخلفياته الفكرية وال�صيا�صي������ة والنف�صية وا

ا ما حد كثريا ما حد كثرياً يف تاري  ة. ومن �صوA صة. ومن �صوA صة. ومن �صوA احلß هذا صلÎجمة مغلوطة وناق�صلÎجمة مغلوطة وناق� اأتت ا

ما خالل  �صيما خالل  �صيما خالل  لمثل������ة  كثرية، لمثل������ة  كثرية، ل إجنبية اإجنبية اإىل العربية; والأ
الÎجم������ة من اللغ������ات الأ

يني. ويورد لطيف زيت������وين يف كتابه »حركة صيني. ويورد لطيف زيت������وين يف كتابه »حركة صيني. ويورد لطيف زيت������وين يف كتابه »حركة الÎجمة يف ع�رص  صملا�صملا� ا ني��ني��ني ������ �لقرن����لقرن��� ا

. ر ض  Îد وم اأ ونا

. : الفنا م£ي  ل الفن الع

❁❁

ò

�ضيفة ة  اأ

ل ب وا ب والأ الأ Î ا ب ا

يد ض ال  يد.  ض ال   .

❁
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��ريوت، د���ريوت، د���ريوت، دار النهار، 1994( اأمثلة  �لنه�صة« )ب����لنه�صة« )ب��� ا

عديدة عن الÎجمات التقريبية التي قام بها 

عدد من ممثلي النه�صة العربية.

ريخريخري ارت صارت صارت الÎجمة يف الربع الأ صن �صن � وبعد اأ

إق������رب اإق������رب اإىل الن�صبا•  أ من الق������رن الع�رصين ا

أية  ل م������ن بعد ابل م������ن بعد ابل م������ن بعد ا بقبق قلدق������ة، فلن تقلدق������ة، فلن ت والعلمي������ة وا

ترجمة م������ن الÎجمات التي نقلت عن رواية 

ي برناردصي برناردصي برناردان  صلفرن�صلفرن� جيني« للكاتب ريجيني« للكاتب ريجيني« للكاتب ا ري»بول وفري»بول وف

عب )صعب )صعب )1864(  صليم �صليم � ليم �صليم �ص ص ترجمة �ص ترجمة � ل، ل، ل ريان بيريان بيري ان بيصان بيص صدى �صدى �

لولول تل������ك التي قام به������ا fiمد عثمان جالل 

ة يف حديث قبول وورد ملنة يف حديث قبول وورد ملنة يف حديث قبول وورد  ماين وا بعنوان »الأ

أو الت������ي قدمها فرì اأنطون  جن������ة« )1872( ا

طف������ى لطفي صطف������ى لطفي صطف������ى لطفي املنفلوطي  صو م�صو م� أ ع������ام 1902 ا

بك������ة )صبك������ة )صبك������ة )1933(.  صب������و �صب������و � أ ا أو اليا�������ض  ا  )1923(

فكلها ترجم������ات حذفت من املÏ ما حذفت 

ف������ت فيه على رصف������ت فيه على رصف������ت فيه على  رص�صافت وت�رص�صافت وت� واأ�صافت م������ا اأ

لولوؤلA املÎجمني  وحد ه������وحد ه������ له������ا، له������ا، ل ب������ل كان اأ هوا

كن منها.  كن منها. ي  ن منها. ي  ي������ة دون اصي������ة دون اصي������ة دون اأ صلفرن�صلفرن� ملماً باللغة ا

ار مدصار مدصار مدار�ض الÎجمة وازدياد عدد  صنت�صنت� فبع������د ا

نية صنية صنية  صل�صل� التحام التحام الÎجمة بالأ كفاA وا املÎجمني املÎجمني الأ ا

لعد علمية لعد علمية ل بل  التطبيقية مبا حتمله من قوا

إلÎجمة اإلÎجمة اإىل املنه  ارمة، نõعت صارمة، نõعت صارمة، نõعت ا صريا�صي������ة �صريا�صي������ة �

م������ا وايم������ا وايم������ا واأن العديد  يصيص ص �ص � لفية، لفية، ل احÎاحÎا العلم������ي وال

������ات ودور ص������ات ودور ص������ات ودور الن�رص العربية ل تقبل  ص�ص� �ص�ص ص�ص� �و�وؤ وملومل من ا

إ دون اإ دون اإخ�صاعه للتدقيق  ������اص������اص������اً مÎجم������اً صن ن�صن ن� Bال

املراملراجعة. وا

واأدوات املÎج������م متنوعة ومعروفة منها 

راج املعلومات  املعاجم واملو�صوع������ات وا�صت

نÎن������ت وا�صت�صارة العارفني، ول �صيما  من الإ

كات������ب الن�ض. و�صاأتوقف هن������ا عند العالقة 

نها  دبي والكاتب، لأ التفاعلية بني املÎجم الأ

تثري بع�ض ال�صéون واملتع يف اBن.

�ضة: عا ا ا را 1- لعÑة ا

Bة«  كثري م������ن الكتاب يفتن������ون بكلمة »مرا

ريات  ويبن������ون عليه������ا �رصوحاً �صاهق������ة ون

Bة تنقل  ; ويعت������È بع�صهم اأن امل������را
)1(
مركب������ة

ر  خر ين Bاحلقيق������ة نقاًل كاماًل، وبع�صهم ال

نا  أو كاكت�صا± لالأ Bة كاأداة نرج�صية ا اإىل امل������را

Bة. ومنهم من ي�صفي على  خر داخل املرا Bوال

أو الت�صاد  Bة �ص������ورة املقابلة الع�صقي������ة ا امل������را

Bة بالتوازي  ر. وكثرياً ما ترد �صورة املرا وال�

Bة تعك�ض  مع الكامريا اÿفية يف ع�رصنا: املرا

ال�ص������ور، واملÎجم يعك�ض الن�ض بحيث يكون 

�صلي. متكاماًل اأو متطابقاً مع الن�ض الأ

Bتية  ب������ني الكات������ب واملÎجم عالق������ة مرا

�صع لطبيعة الكاتب واملÎجم يف  مركب������ة، ت

اBن. فاإذا كان الكاتب على قيد احلياة، تكون 

العالق������ة بينه وبني مÎجمه �صديدة التطلب، 

يو• الÎجمة  ن الكاتب يحاول اأن Á�صك ب لأ

ويحركها عل������ى هوا√. فين�ص������ب اأحياناً نõاع 

�صني اإذ يفهم الكاتب ن�صه  ب������ني هذين ال�ص

بطريقة واملÎج������م بطريقة اأخرى. ويح�صل 



ŸGh »HODوŸGh »HODوd∞؟ C’G ºLÎŸG H áØ«°üM ábÓYCG

3642011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

أي�صاً بينهما توافق وتعاون، ل�صيما يف جمال  ا

حالت الفكرية والت�صابيه وال�صتعارات. الإ

حيان������اً يo�صدم املÎج������م ب�صورة ل يفهم 
اأ

أبعاده������ا في�صت�صري الكات������ب. هذا ما ح�صل  ا

كثرياً م������ع اBن واد مينكوف�صكي يف ترجماتها 

دوني�ض، ومع كلود كرول يف ترجماتها لنõيه  لأ

أبو عف�ض ومن������ذر امل�رصي و�صوقي بغدادي،  ا

ومع جان فران�صوا فوركاد يف ترجمته ا÷ميلة 

ب������ركات« ÷مال الغيطاين.  لرواية »الõيني 

أثناA ترجمتي لرواية  وهذا ما ح�صل مع������ي ا

« ÷يلبري �صينويه)2(. فكثرياً  »القمر ا÷ري

أترا�صل مع �صينويه ل�صتي�صاì بع�ض  ما كنت ا

مه������ا تتعلق مبéال  النق������ا•، وكانت يف مع

و�صاع  و�������ض والأ العالق������ات العاFلي������ة لل�ص

ي������ة. وبعام������ة ل يحب  ال�صيا�صي������ة والتاري

الكت������اب اأن يتدخل������وا يف تفا�صيل الÎجمة، 

حراج. خوفاً من الإ

أما اإذا كان الكاتب قد تويف و�صبع موتاً،  ا

فتك������ون العالقة بينه وبني الق������ار مفقودة 

مادياً، ولكنها موجودة معنوياً. لكي ي�صتطيع 

املÎج������م اأن يفهم الكاتب ال������ذي يÎجم له، 

يÎت������ب علي������ه اأن يق������راأ عنه وع������ن اأعماله 

رو± التي دفعته اإىل كتابة  وع�رص√ وعن ال

هذا العمل; اأي اإنه يتعني

عليه اأن يطلع عل������ى خلفية العمل الذي 

ينوي ترجمته. فقب������ل اأن اأقدم على ترجمة 

خريي������ن من �صباعي������ة مار�صيل  أي������ن الأ ا÷õا

دبية  برو�صت كان علي األ اأكتفي بثقافتي الأ

العام������ة التي اطلعت عل������ى برو�صت واأخذت 

أ  فك������رة ل باأ�ض به������ا عنه، كان عل������ي اأن اأقرا

�صا�صية التي كoتبت  ع������دداً من الدرا�ص������ات الأ

ع������ن برو�صت، ل�صيما الكتب التي كتبها جان 

ايف تادييه عنه.

لفون�ض  وعندما ترجمتo رحلة اإىل ال�رص¥ لأ

أ �صيÄاً مما  دى لمارتني، تعني عل������ي اأن اأقرا

كتب عن الرحال������ة الفرن�صيني اإبان القرنني 

الثامن ع�رص والتا�صع ع�رص ممن زاروا ال�رص¥ 

أ�صا�صية  دنى، هذا اإ�صاف������ة اإىل معلومات ا
الأ

ع������ن لمارتني وعن م�رصوع������ه لõيارة ال�رص¥ 

وعن وقاFع هذ√ الرحلة واأهدافها. واكت�صفت 

اأن هذا الرجل الكاثوليكي املتدين كان على 

�صالم وعلى  درجة عالية من النفتاì على الإ

العادات العربي������ة، ول�صيما العادات املتعلقة 

بالفرو�صية.

املÎج������م ال������ذي يبا�رص بالÎجم������ة ما اإن 

أو دار الن�رص  يوق������ع العق������د م������ع املوؤ�ص�ص������ة ا

الت������ي اخت������ارت الكت������اب، �صيق������ع حتماً يف 

مطب������ات كثرية، وخا�ص������ة اإذا كان الكتاب ذا 

خلفية فكرية ولغوي������ة و�صيا�صية واجتماعية 

ية معينة تقت�صي التاأين و التمحي�ض  وتاري

أم������ا اإذا كان الكت������اب م������ن اأدب  والدق������ة. ا

املغامرات والت�صويق فتك������ون عملية التوثيق 
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دبي  اأقل تعمقاً. ولكن الن�ض الأ

الرفيع امل�صتوى يحتاج داFماً اإىل 

فر�صة توثيقية جدية. وكثرياً ما 

يق������ع املÎجم������ون املت�رصعون اأو 

ية  تاري  Aاأخط������ا يف  الهواFيون 

وفني������ة  وجغرافي������ة  وفكري������ة 

تنéم بعام������ة عن Zياب التوثيق 

والبح������ث. ف������اإذا �صادفته كلمة 

Poubelle الفرن�صي������ة )حاوية 
بالعربي������ة(، علي������ه اأن يعر± اأن 

هذ√ الكلم������ة م�صتوحاة من ا�صم 

ال�صي������د »بوبيل« ال������ذي كان يف 

اً  التا�صع ع�������رص fiاف الق������رن 

ملنطقة ال�صني والذي فر�ض عام 

1884 ا�صتعمال هذ√ احلاويات. 

 éolienne كلم������ة  أم������ام  ا و 
)مروحة طاقية( عليه اأن يربط 

ب������ني الكلم������ة و بني ال������ه »اإيول« 

اله الري������اì و العوا�صف، واإذا �صادفته كلمة 

Sanctus الالتيني������ة التي نقلتها كل اللغات 
وروبية كما هي، وترجمها بكلمة »مقد�ض،  الأ

أو تقدي�������ض«، فاإنه ⁄ ي�صل اإىل املعنى الدقيق  ا

ن Sanctus تعني يف ال�صلوات  للكلم������ة، لأ
فر  امل�صيحية ن�صيد »القدو�ض« اأي »ن�صيد ال

املالFكي وهو اإحالة اإىل انت�صار املالFكة على 

أو  ال�صياطني، كم������ا تعني جAõاً من القدا�ض، ا

أنه������ا تعني القطع������ة املو�صيقي������ة الرابعة يف  ا

.
)3(
معõوفة دينية«

ن هو الدقة  Bجم������ة الÎاأ�صب معي������ار ال

والتاأين والتوثيق قبل اإخراج الن�ض املÎجم. 

لقد بقي ح�صن عثمان يف ترجمة »الكوميديا 

لهي������ة« لدانتي زهاA 35 �صن������ة تõود فيها  الإ

أدبي������ة واجتماعية عن  مبعلوم������ات فني������ة وا

ع�������رص دانتي كما ت������õود مبعلوم������ات كثرية 

عن ال�صاعر نف�ص������ه، فاأتت ترجمته يف Zاية 
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أنه با�رص  تقان. وذك������ر جÈا اإبراهيم جÈا ا الإ

يف ترجمة »هامل������ت« ل�صك�صبري عام 1959، 

ولكنه ⁄ يتé������راأ على ن�رصها اإل بعد ع�رصين 

�صن������ة اطلع خاللها على ع������وا⁄ هذا ال�صاعر 

العمال¥. ويف كتاب »ينابيع الروؤيا« يقول يف 

أ�صي كلما جابهت الن�ض  هذا ال�صاأن: »ويف را

نكلي������õي زوبعة من ال�صور اأحاول التحكم  الإ

بها يف لغتي كما حتكم ال�صاعر الكبري بها يف 

لغته، فاأخ�صى علي������ه، وعلى لغتي، وعلى ما 

اأترجم. ولكن الن�صوة يف جمابهة الن�ض كانت 

هاFلة... عندم������ا فرZت من ترجمة هاملت 

انتابن������ي �صعور ب������اأن ا÷ه������د النف�صي الذي 

 
s
عانيته، على متعته الهاFلة، قد ي�صعب علي

.
)4(
اأن اأعانيه جمدداً«

أن�������رص ترجمة ا÷������Aõ ال�صاد�ض  قبل اأن ا

من �صباعية مار�صي������ل برو�صت قراأت درا�صة 

 Etienne(  )5(لفتة عن برو�صت عنوانه������ا
 Brunet( Vocabulaire de Proust
وهي كناية عن م�������رصد معلوماتي للمفردات 

ال������واردة يف ال�صباعية، قارنها الكاتب بنف�ض 

املعلومات التي ا�صتعمله������ا جماملو برو�صت. 

فوجد مث������اًل اأن كلمة »زم������ن« وردت 1637 

أن������ه ا�صتعمل 42707  م������رة يف ال�صباعي������ة، وا

أ�صم������اA علم ورد  مف������ردات عام������ة و2976 ا

1م������رة. وراأى اأن  267 توات������ر كليهما 069

ا÷ملة الÈو�صتي������ة اأطول مرتني من ا÷ملة 

أنها تبل≠ و�صطياً  أدباA زمان������ه، وا الت������ي كتبها ا

30 كلم������ة، واأXهرت الدرا�ص������ة ولع برو�صت 

ر�صتقراطي  بالكلمات العاFدة اإىل املéتمع الأ

مث������ل: فند¥ و�صاط وبح������ر ودارة وجر�صية 

مية.. كما اأXه������رت اهتمامه باملفردات  و

ت اأن  العاطفي������ة واحل�صية والنف�صية. ولح

أك������ وروداً من كلمة »رجل«،  أة« ا كلم������ة »امرا

 ،imparfait د هوFمن الفعلي ال�صاõواأن ال
خذتo جميع هذ√ التفا�صيل بعني العتبار 

فاأ

أت������ي الن�ض العربي متوا�صéاً مع الن�ض  كي يا

الفرن�صي، قدر امل�صتطاع.

لق������د كانت عالقت������ي بÈو�ص������ت عÈ ما 

كoتب عنه. وكان ب������ودي اأن اأتعر± على هذا 

ن�ص������ان، ولكن������ه عا�ض يف زم������ن Zري زمننا  الإ

 Aأثنا أنني ا و⁄ يÎ لنا اإل اأعمال������ه. �صحي ا

أتوق������ف قلياًل فاأ�صتم برو�صت  الÎجمة كنت ا

نه و�صعن������ي اأمام جملة  بالفم العري�������ض، لأ

تد 35 �صطراً، فاأ�صطر اإىل قراAتها مراراً 

ل�صنيني  أ�صéره������ا اأحياناً على Z������رار الأ ثم ا

وال�صيمياFيني كي اأ�ص������ل اإىل مقاربة املعنى. 

ولكنني بعد ال�صتق������رار على معنى و�صيغة، 

 .Euréka »أ�صعر بن�صوة الذي »وجدها كنت ا
لقد تف برو�صت يف حتريك وتفعيل جملته، 

فتارة ه������ي حلõونية، وتارة ه������ي اإهليلéية، 

وت������ارة هي داFرية، وت������ارة هي م�صتقيمة من 

دون تعرج������ات، وط������وراً هي جرفي������ة ت�صبه 
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ت�صاري�������ض اأر�ض تركت فيه������ا الÈاكني كثرياً 

م������ن النتوAات وامله������اوي. وعندما كنتo اأجد 

أ�صعر مبتعة كÈى  مفاتي هذ√ ا÷مل، كنت ا

واأعتذر من برو�صت على ال�صتاFم التي كلتها 

له.

Uس: Uس  الن�ض ال الن�ض - ار

أتيح������ت › الفر�ص������ة ك������ي اأقارن  كلم������ا ا

�صلي،  الن�صو�ض العربية املÎجمة مبتنها الأ

اع������Îاين الذهول اأحياناً م������ن تباعدها عن 

أ�صباب كثرية، منها  اهرة ا بع�صه������ا. ولهذ√ ال

أي�صاً  الت�������رصع ومنها الهõال اللغ������وي ومنها ا

نب الت�صال باملوؤلف.

�صحي اأن هنا اأموراً ت�صعب ترجمتها 

أو ت�صتحي������ل، ومنها ترجم������ة ال�صعر  ام������اً ا

ن ⁄ اأع  Bا�صة. حتى الÿمثال والرموز ا والأ

عل������ى ترجمة مقنعة لهذا البيت للبحÎي يف 

ق�صيدته عن الذFب:

���ا ال����ر ��� ��� �����ض�� ب���اأ �����س  �����ض�� ��

o ���������د ال����� �����رور اأر ����� �����ض��ة ا �����ض�� ��

وفيه������ا يدل ا÷نا�������ض القاFم على تكرار 

حرو± القا± وال�صاد والراA على الõمهرير 

������ام. ودقق������ت يف ترجمة  ر الع ال������ذي ين

« لرا�صني، فوجدت اأن بيت را�صني:  »اأندروما

 Pour qui sont ces serpents qui
si�ent sur nos têtes لو اأن اأدوني�ض – 
الذي ترجم جAõاً من اأعمال را�صني – اأقدم 

على ترجمتها، ملا وج������د لها معادلً مطابقاً 

ى بéمالية البيت الفرن�صي نف�صها. يح

الÎجم������ة لي�ص������ت انعكا�صاً �صوFي������اً تاماً 

اA ب������ني اأح�صان  بني ن�ص������ني ولي�ص������ت ار

�صلي الدافÄة، ب������ل هي رحلة بني  الن�������ض الأ

لغتني، وكل لغة منهم������ا لها �رصفها ونحوها 

وتراكيبه������ا و�صورها وعقليته������ا وعبقريتها; 

�صل، باأي  ولن تكون الÎجم������ة طبقاً تاماً لالأ

حوال. وقال Zوته عام 1828 يف  حال من الأ

و�ض يف عرا  ه������ذا ال�صاأن: »ينبغ������ي األ ن

جنبية، ينبغي التو�صل اإىل 
مبا�رص مع اللغة الأ

م������ا ل Áكن ترجمته، وينبغ������ي احÎامه، اإذ 

يف ه������ذا تكمن قيمة كل لغة ويتéلى طابعها 

.
)6(
اÿا�ض«

حت������ى  املعن������ى،  مقارب������ة  ن�صتطي������ع 

عندم������ا نت�ص������دى مل������ا ل Áك������ن ترجمت������ه 

L. ويف هذا ال�صدد يقول  intraduisible
ب������ول ريك������ور: »ل يوجد معي������ار مطلق عن 

الÎجمة ا÷يدة، ذلك اأن هذا املعيار املطلق 

قد يك������ون املعنى نف�صه، املعن������ى املكتوب يف 

�صلي والن�ض  مكان ما، املكتوب فو¥ الن�ض الأ

أو بينهما، وق������د يحمل هذا الن�ض  املÎج������م ا

أنه ينتقل  الثالث معن������ى مماثاًل يoفÎ�ض فيه ا

أي�صاً: »اإن  ول والثاين«. ويقول ا
بني الن�صني الأ
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�صلي،  الÎجمة ه������ي خيانة خالقة للن�ض الأ

ه������ي ا�صتمال خال¥ للغ������ة ال�صتقبال; اإنها 

.
)7(
بناA مقارنة ممكنة«

و اأخرياً اختم بعبارة لل�صا تريوليه تقول 

فيها عن الÎجمة: 

«La traduction… travail pénible, 

épuisant, irritant, désespérant. 

Travail  enrichissant, nécessaire 

aux hommes, qui exige de 

l'abnégation, de l'honnêteté…

Et, évidemment, du talent.»

»الÎجمة هي عمل �صا¥ و مرهق و مثري 

         oض. و اإنها عمل م�
ع�ص������اب و حافõ للياأ لالأ

و �������رصوري للنا�ض و يتطل������ب التفاين و يثري 

الهواج�������ض و يقت�ص������ي النõاه������ة. و بالطبع 

يحتاج اإىل املوهبة«

، و»فار�ض املرايا« يف دون كي�صوت، و»مرحلة  Bة ال�صحري������ة« يف ق�صة بالن�ض ني ������ر على �صبيل املثال »املرا أن ا  1

... عيان« ل�صبط بن ا÷وزي، و»املرايا« لنéيب fiفو Bة الõمان يف تاري الأ التمرFي« عند لكان، و»مرا

�صت�صدر عام 2009 عن وزارة الثقافة والفنون والÎا يف قطر، و باأربع لغات يف الوقت نف�صه.  2

63 من »ق�صايا الÎجمة  ر مداخلتي »العرب واملعéمية احلديثة: القوامي�ض الفرن�صية كمثال«، �ض 53 ان  3

على للثقافة،2000. واإ�صكالتها«، القاهرة، املéل�ض الأ

جÈا اإبراهيم جÈا، ينابيع الروؤيا، �ض 47 و52.  4

5- Etienne Brunet : Vocabulaire de Proust. Paris, Editions Slatkine Champion, 1983  

vol.). 
اأوردها عبد ال�صالم بنعبد العا› يف كتابه »يف الÎجمة«، �ض66.  6

������ر ال�صت�صهادين يف كتاب مار لوناي: »ما معنى كلم������ة ترجم«، �ض46 و51، وهما مقبو�صان من كتاب  أن ا  7

.?Marc Launay: Qu>est ce que traduire  جمةÎبول ريكور حول ال

- De Launay (Marc): Qu>est-ce que traduire? Paris, Vrin, 2006.

- La traduction, de la théorie à la pratique et retour. Sous la direction de Jean Peeters. 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005. (cf. la contribution de Gina Abou 

Fadel: De L expérience pratique à la réflexion théorique: un cheminement des plus 

sûrs, p. 91 - 98).

الهوام�ش

بع�ش املراجع امل�صتخدمة
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- Benabdlali; (Abdessalam): De la traduction. Traduit Par Kamal Toumi. Introduction, 

traduction revue par Abdelfattah Kilito. Casa Blanca, Toulbkal, 2006.

- Chehayed (Jamal): Pent-on traduire Proust en arabe? Bulletin de Marcel Proust, n°57, 

2007, p. 912- (on trouve dans le même n° un compte-rendu la traduction en arabe du 

Temps retrouvé, écrite par Mohamed Ridha Bouguerra, p. 110 - 113).

- Brunet (Etienne) : Vocabulaire de Proust. Paris, Editions Slatkine Champion, 1983 (3 

vol.).
 �صحي������د )جمال(: العرب واملعéمية احلديثة: القوامي�ض الفرن�صي������ة العربية كمثال. مداخلة يف كتاب »ق�صايا 

.64 على للثقافة، 2000، �ض 53 الÎجمة واإ�صكالياتها«، القاهرة، املéل�ض الأ

¥µ
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اصاصاأت به اللغة العربية، وا�صتوفت �رصو•  صن املحيط ال������ذي ن�صن املحيط ال������ذي ن� أ ا ياً ياري اري اثبت تاثبت تا

ا كا كانت بيÄة fiددًة هي ا÷õي������رة العربية. واأن العربي قد  اéهاéها éهصéهص ص ون�ص ون� امله������امله������ا اتكاتكا

ان�صان�صانية. إلية والقيم الإلية والقيم ال دام احلرو± العربية بني القيم ا÷ما دام احلرو± العربية بني القيم ا÷ماخى يف ا�صت اخى يف ا�صت Bا

اك������د الدرا�صاك������د الدرا�صات على اأن اللغ������ة العربية لغة فطري������ة طبيعية، اأي  ك������د الدرا�صوك������د الدرا�صوؤ و تو ت ا كم������ا كم������ا

صاي�صاي�صا يف  ان العربي واحلر± العرب������ي قد تعان العربي واحلر± العرب������ي قد تعا ان�صان�صا إن الإن الإ أ ������اص������اص������اأة، وا ص فطرية الن�ص فطرية الن� انه������انه������ا أ ا

لف )100( ¥.م. وهذا  رصا÷õي������رة العربية مع بداية الع�رصا÷õي������رة العربية مع بداية الع�رص ا÷ليدي من������ذ الأ

. ضاب ضف  د و م ونا اإ

. : الفنا  م£ي  ل الفن الع

❁❁

ò

 ���������� الإ

ا امي ب ف�ض  العربية و

ر ر Uض ر.  ر Uض  .

❁
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��ني القيم ا÷مالية ���ني القيم ا÷مالية ���ني القيم ا÷مالية  �ن تواFم ب����ن تواFم ب��� أ أتاì له������ا ا ما ا

إ القيم الإ القيم الن�صانية مبا فيها عا⁄  نيالطبيعية وبنيالطبيعية وبني

حا�صي�ض، وهذا Zري موجود يف  اع������ر والصاع������ر والصاع������ر والأ صامل�صامل�

دل������ة على ذلك ما  خرى، ومن الأ اللغ������ات الأ

هور صهور صهور  صدي������ب الفرن�صي امل�صدي������ب الفرن�صي امل� قال������ه الفيل�صو± الأ

فاصفاصفاً اللغ������ة الفرن�صية بقوله:  ص)برZ�ص������ون( وا�ص)برZ�ص������ون( وا�

»الكلمة مومياA.. جثة فارقتها احلياة«.

وت صوت صوت  صن الكلمة هي �صن الكلمة هي � أ أدر ا ن العربي ا ولأ

ه������ا وعبقها. وه������ا وعبقها. وؤه������ا وعبقها.  والوج������دان. له������ا �صحرها ودفوالوج������دان. له������ا �صحرها ودف

دتها ولينها، فقد حوصدتها ولينها، فقد حوصدتها ولينها، فقد حول دتها ولينها، فقد حول دتها ولينها، فقد حول  صجهرها وهم�صه������ا، �صجهرها وهم�صه������ا، �

Aكل حر± من حرو± اللغة العربية اإىل وعا

حدا  ضاF�ضاF�ض واملعاين، تتé�صد به الأ اF�صاF�ص �ÿصمن ا�ÿصمن ا

أو  ي������اA واحلاصي������اA واحلاصي������اA واحلالت يف flيلت������ه اأو ذهنه ا ص�ص� والأ

ي:  يف ق������ول ابن جني:  يف ق������ول ابن جني:  صوجدانه. وه������ذا وا�صوجدانه. وه������ذا وا� يف ق������ول ابن جنص يف ق������ول ابن جنص

أبدع كلماته �صوقاً للحرو± على  »اإن العربي ا

ضود والغر�ضود والغر�ض املراد، مبعنى  ود والغر�صود والغر�ص صت املعنى املق�صت املعنى املق� ت املعنى املق�مت املعنى املق�م م�صم�ص

اهي صاهي صاهي  صول مبا ي�صول مبا ي� أنع احل������ر± الأنع احل������ر± الأ نع احل������ر± الصنع احل������ر± الص صن������ه كان ي�صن������ه كان ي� أ ا

اهي صاهي صاهي  ص الو�صط مبا ي�ص الو�صط مبا ي� بداية احلديث واحلر±

ه، فكان اهي نهايته، فكان اهي نهايته، فكان  اهي نهايتصاهي نهايتص ص مب������ا ي�ص مب������ا ي� ه. والو�صطه. والو�صطه. والأخريخري

وات صوات صوات  ص�ص� ا با باأ AياAصياAصياAيا ص�ص� ح������دا والأ رورورo الأ وصوص صالعربي ي�صالعربي ي�

)1(
حروفه«. 

إواإن املتابع لتطور اللغة العربية، ي�صتطيع  إو

ن على  Bت حتى ال كد وكد وؤكد اأن العربية حاف ون يون ي اأ

الته������ا وفطرته������ا بفعل ه������õاجصالته������ا وفطرته������ا بفعل ه������õاجصالته������ا وفطرته������ا بفعل ه������õاج ا÷اهلية  ص�ص� اأ

اعراFها ورعاية القراعراFها ورعاية القراBن الكرË لها، واأن ما  عراFها ورعاية القرصعراFها ورعاية القرص صو�صو�

أنها Xلت على الف�صحى  Áيõها عن �صواها ا

�ص������الم، واإىل ما بعد اأن  بال عامي������ة حتى الإ

تل������ف ال�صعوب،  أبناFها مب �ص������اع اخت������ال• ا

وق������د اأجمع علماA اللغة على ا�صتحالة وجود 

ف�صحى بال عامية.

رار ض ض وال ة الف�ض  الن

يõت اللغة العربية من������ذ ن�صاأتها بقوة 

الف�صحى، وقوة الف�صحى �صببها اأن العربية 

�صال������ة، واأن ن�ص������وج  تت�ص������م بالفطري������ة والأ

العربية ت�صاو¥ مع هات������ني ال�صمتني، ووجد 

ال�صعراA يف اللغ������ة العربية الو�صوì واملرونة 

والر�صانة، ما يéعلها قادرًة على التعبري عن 

واه������ر القت�صادية والجتماعية  flتلف ال

وال�صيا�صية والديني������ة، و�صكل ال�صعر العربي 

ع������الم متط������ور، م�صا بلغ������ة عربية  أداًة لإ ا

نا�صéة. يقول ابن �ص������الم يف طبقاته: »كان 

ال�صع������ر يف ا÷اهلي������ة عند الع������رب ديوان 

علمه������م ومنتهى حكمهم، ب������ه ياأخذون واإليه 

ي�صريون.. كان ال�صعر عل������م قوم ⁄ يكن لهم 

)2(
علمo اأ�ص منه«.

ولو ⁄ تكن اللغة العربية يف مرحلة ن�صوج 

Bنية،  تام ملا ا�صتطاعت اأن حتمل املعõéة القرا

مة بيانه  أنه ل قرين للقراBن الكرË يف ع مع ا

وبالZته، ول مثيل له يف عمق معانيه، وقوة 

ألفاX������ه، وجمال �صور√. يقول  حéته، ودقة ا
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ن�ضo وا÷ن  عõ وجل: »قoل لÄsن اجتمع������ت الإ

������راBن ل ياأتoون  oوا مبثل هذا الق������oأت عل������ى اأن يا

)3(
هoم لبع�ض Xهرًيا«. oمبثله ولو كان بع�ص

وبهذا ن�صتطيع القول: القراBن الكرË هو 

أ�صكاله، كما  عالمي بكل معانيه وا عéاز الإ الإ

عéاز،  اأن احلدي������ث النبوي قد اأكمل هذا الإ

ية فكراً وفناً  عالمي������ة الن وارتقت اللغة الإ

 Ëن الكرBول، والقرا �صالمي الأ يف الع�رص الإ

عمل على توحي������د اللهéات العربية، واأZنى 

اللغة القر�صية، ويف ع�صور اÿلفاA الرا�صدين 

مويني والعبا�صيني ا�صتمرت اللغة العربية  والأ

عالم اÿطابي  يف الرتقاA على �صعي������د الإ

والر�صاFل ال�صيا�صي������ة واملناXرات الكالمية، 

جنبية بحركة  ثل اللغات الأ وا�صتطاعت اأن 

الÎجمة الوا�صعة يف الع�رص العبا�صي.

�صالمية  ومع ات�ص������اع رقع������ة الدول������ة الإ

العربية، وجدنا اللغة الف�صحى حتافß على 

نف�صه������ا اأمام اللهé������ات العامية التي روجت 

لها النõع������ات النف�صالية، وبهذا نكون اأمام 

حقيق������ة �صاطع������ة وه������ي اأن الف�صحى كانت 

مالزمًة لنõوع العرب اإىل التوحيد، والعامية 

أ�ص������وار احلدود بني  مالزم������ة للتقوقع ورفع ا

مة الواحدة. أبناA الأ ا

ية ر بة وا مية ا غة الإ ال

عالم بدور  ت�صطلع اللغةo يف و�صاF������ل الإ

احلامل للدللة على املعاين التي تريدها هذ√ 

عالمية هي ا÷انب  الو�صاF������ل، والكتاب������ة الإ

املتعل������ق بالتدوين، مبعن������ى �صياZة الكلمات 

والعبارات وا÷مل والفقرات، وبالنهاية الن�ض 

عالمي املكتوب ال������ذي تتعامل به و�صاFل  الإ

تلفة. عالم امل الإ

وه������و بناA م������ن كلمات.. ل ب������د فيه من 

أ�صا�������ض، ومتان������ة التم������ام، و�صالمة  ا عم������ق 

فكار  هند�صة.. فالعواط������ف والنفعالت والأ

حياA ي�صكن������ون يف املنازل  حي������اA، الأ مثل الأ

ال�صحيح������ة البن������اA، اأما املن������ازل اÿربة اأو 

املتداعي������ة فال ي�صكنها Zري البوم والغربان.. 

تنها  أم������ور  ل������ل مواد العم������ارة ا وكم������ا يت

لل مواد �صناعة الكتابة  وتõينها، كذل������ك يت

مقويات ومõين������ات منها عالم������ات الÎقيم 

كالنقطة والفا�صلة والقاطع������ة،.. اإل ومرد 

ا�صتعم������ال هذ√ العالمات اإىل الذو¥ واملران، 

ولك������ن العامل������ني ب�صناعة الكتاب������ة جددوا 

)4(
مبدFياً طر¥ ا�صتعمالها. 

مية  ابة الإ ما g ال ب ال

ابا ا ال gا م اأن و

أن������واع الكتابة يف  يتéل������ى الختال± يف ا

داة اللغوية وطراFقها  ������دام الأ أ�صاليب ا�صت ا

أ�صكاله������ا لت�صييد الن������وع الكتابي املطلوب.  وا

أ�صا�صاً من م�صادر  Zري اأن الختال± ينب������ع ا

أه������دا± وZاي������ات كل كتابة. ف������اإذا كانت  وا
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دبية تعنى با÷انب ا÷ما›  الكتاب������ة الأ

أو التéميل������ي للكلم������ات، ف������اإن الكتابة  ا

عالمية تهتم بقيمتها الدللية، وهذ√  الإ

القي������م الدللي������ة تعد عن�������رصاً �رصورياً 

ل�صياZة ن�ض اإعالم������ي متكامل. وهذا 

عالمية  يقودن������ا اإىل الق������ول: اإن اللغة الإ

دبية، وهي م�صتقة منها،  �صليل������ة اللغة الأ

ومتطورة عنها. ولكنه������ا �صكلت لنف�صها 

ع������الم لغة معروفة  م������ع تطور و�صاFل الإ

عالم. هي لغة ال�صحافة والإ

مية غة الإ �س ال �ضا

ي�صتدع������ي بناA اإعالم������ي جماهريي 

�صهام الفع������ال يف التطور  قادر عل������ى الإ

والقت�صادي  والجتماع������ي  ال�صيا�ص������ي 

والثقايف والفك������ري، ي�صتدعي اأن يكون 

هنا لغة اإعالمية مو�صوعية وعقالنية، 

أ�صكالً  ومنطقية واقعية، وحوارية تاأخذ ا

لغوي������ة مب�صطة، عملية، مبا�������رصة، ع�رصية، 

ماألوفة وتتé�صد بطراFق تعبريية Zري معقدة، 

Z������ري متطفلة، Z������ري منمقة، قليل������ة النعوت 

وال�صفات، ت�صتبعد احل�صو واللغو والتكرار.. 

منفتحة على م�صطلحات احل�صارة الراهنة، 

لفا والكلمات واأق�رص  توؤدي املعنى باأقل الأ

اإىل  تهب������ط  اأن  دون  وا÷م������ل،  العب������ارات 

العامية.

�ضن  ��� اأ  ل الإ ضا £ي و �ض g���ل 

: ا اUضة ب لغة 

يقول جمم������ع اللغ������ة العربي������ة يف عيد√ 

ع������الم املقروAة  اÿم�ص������ني: اإن لو�صاF������ل الإ

أثرها الكبري يف اللغة،  وامل�صموعة واملرFي������ة ا

�ص������وا¥، وتفر�ض  نه������ا تقتح������م البيوت والأ لأ

�صم������اع.. ويف بند اBخر يقول:  نف�صها على الأ

أداًة لتعلي������م اللغة  ع������الم ا ������ذ و�صاF������ل الإ تت

العربية ون�رصها بني ا÷ماهري العربية وZري 

العربية.
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على هذا النحو Áكن اأن نقول: اإن و�صاFل 

ع������الم قادرة عل������ى تكوين لغ������ة اإعالمية  الإ

اتها،  ت�صاهم يف اإقال������ة اللغة العربية من ع

وتقدË هذ√ اللغة اإىل النا�ض باأ�صكال جذابة، 

عالمية عل������ى احتكا يومي  ن اللغ������ة الإ ولأ

ومبا�رص باأحدا احلي������اة، فاإنها قادرة على 

�صياZ������ة واإنتاج ا÷دي������د واملوؤكد واحلديث 

والط������ار والقادم يف نط������ا¥ اإعالمي وا�صع 

و�صامل للéميع.

ا ب الف�ض  مية وال� غة الإ ال

والعامية:

ن بع�صه������م اأن النت�صار Zري املحدود  ي

عالم، يفر�ض على هذ√ الو�صاFل  لو�صاF������ل الإ

العتم������اد عل������ى العامي������ة حتى ي�ص������ل اإىل 

 Fن يف هذا ا÷مهور الوا�صع �رصا ا÷ميع، لأ

أمي������ة، لكن هذا الõعم لي�صمد  اأمية و�صبه ا

عالمية من خ�صاF�ض  اأمام ماتتمتع به اللغة الإ

طي العامية  علها ق������ادرة على ت و�صمات 

ب�صهولة.

يقول عبا�ض fiمود العقاد:

»والعامية ه������ي لغة ا÷هل، ولي�صت بلغة 

 AنياZ أو بلغ������ة الي�صار.. وب������ني الأ الثقاف������ة ا

كث������ريون ل يح�صنون الكالم بغ������ري العامية.. 

وبني الفقراA من يح�صنون التعبري بالف�صحى 

أو يعÈون بالعامية تعبرياً يõينه جمالً وتبدو  ا

)5(
عليه طالوتها..«.

ورZ������م اأن بع�صهم يري������د اأن يõاوج بني 

عالمية، اإل  العامية والف�صح������ى يف اللغة الإ

خرى Zري �صحيحة،  اأن هذ√ املõاوجة هي الأ

ن اقÎاب الف�صحى من العامية لن يوؤدي اإل 
لأ

اإىل ت�صويه اللغة العربية واإفراZها، و�صيكون 

النا لغة Zري �صوية وZري طبيعية.

واإن احلل التوفيقي بني اللغة الف�صحى 

والعاميات اأمر Zري معقول، وذلك لختال± 

قطار العربية، بل  اللهéات العامية ب������ني الأ

حياA املتéاورة. حتى بني املدن والقرى والأ

وق������د ميõ العق������اد بني اللغ������ة الف�صحى 

قلون،  واللغة ال�صعبة الت������ي ل يفهمها اإل الأ

فقال: »ومتى فرقنا بني الف�صاحة وال�صعوبة، 

 ، اأدركنا اأن ال�صهول������ة تتوافر للكالم الف�صي

أ�صماع ا÷ه������الA«. وبذلك يبدو  وتنف������ذo اإىل ا

عالم ا÷ماهريي لي�ض بحاجة  وا�صحاً اأن الإ

اإىل العامي������ات ليقوم مبا يلõمه ل�صناعة لغة 

أك  اإعالمية حي������ة ومتحركة تتف������و¥ على ا

عالمية تقدماً. اللغات الإ

ر: £ Ñة ال ا غة الف�ض وم ال

عالم������ي اإيéاد الكلمة  اإذا تعذر على الإ

أو اللفß الدقيق لكل جديد يفرز√  املنا�صب������ة ا

التط������ور، يف اأي ميدان م������ن ميادين احلياة 

دام مفردات  املعا�رصة، فال منا�ض من ا�صت

جديدة ت�صاي������ر متطلبات الع�������رص، اأما كما 
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هي اأو من خالل اإخ�صاعها لقواعد العربية 

اإن اأمك������ن. والطريقة الثانية اأف�صل اإذا اأدت 

الكلمة املعنى بدقة.

أن������ه يتوجب على  ويوؤك������د العقاد عل������ى ا

ألفا احل�ص������ارة« ولي�ض  ع������الم اإدخال »ا الإ

لفاً بكثري  أك ت ألف������ا العاميات التي تعد ا ا

من اللغة الف�صحى، لي�ض يف العربية فح�صب، 

واإ‰ا يف جميع لغات العا⁄.

ل  ضا غة العربية  و ض ال بع�س م

: الإ

 : �ض ية ا 1 - م نا

عالمي������ة ال�صليمة هي اللغة  اإن اللغ������ة الإ

عالمية املطلوبة،  الت������ي حتقق الوXاF������ف الإ

عالم  وتتالAم مع النت�صار الوا�صع لو�صاFل الإ

يف الع�رص الراهن. واإذا كانت وXاFف اللغة 

�ض يف  كما �صنفها »روم������ان جاكوبون« تتل

عالمية  أ�صا�صية، فاإن اللغة الإ خم�ض وXاFف ا

������م جوانبها هذ√  حتمل ه������ي اأي�صاً يف مع

الوXاFف واملتمثلة مبا يلي: 

 الوXيف������ة ال�صتنادي������ة الت������ي تق������دم 

معلومات خام ب�صكل حيادي.

 الوXيفة النفعالية التي تطلق اأحكاماً 

واأو�صاف������اً، وتدخل يف اللغة ح�صا�صية املوؤلف 

أنا«. اأي تدور يف جمال »ا

داري������ة التي يت������ور• بها   الوXيف������ة الإ

أنتم«. املتلقي، وهي تدور يف جمال »ا

 الوXيفة التغيرييه التي ت�صم بالتحد 

عن لغة بو�صاطة لغة اأخرى.

 الوXيف������ة ال�صعرية املحمل������ة بعبارات 

عالمية. طنانة، وهي بعيدة عن اللغة الإ

 الوXيفة التوا�صلي������ة التي تثبت اإرادة 

تاأقلم الر�صالة مع املتلقي.

يف ه������ذ√ الوXاFف نرى اأن اللغة املكتوبة 

ت������وؤدي وXاFف اأخ������رى خا�صًة به������ا اأهمها: 

الوXيفة ال�صتدللية والوXيفة الوثاFقية.

عالمية  هم يف جممل العملية الإ ولكن الأ

ه������ي الوXيفة التوا�صلية، فه������ي ت�صكل هماً 

عالمي������ة، وهي دوماً  جوهري������اً يف اللغ������ة الإ

fiاول������ة تاأقلم Z������ري منقطعة م������ع املتلقي، 

أي������ة ر�صالة اإعالمية هو التوا�صل  ن هد± ا
لأ

والو�صول اإىل املتلقي.

عالمية ما Áكن  ومن العيوب يف اللغة الإ

مور التالية: اإيéاز√ بالأ

هر   التك������رار وهو يف الوقت الراهن ي

يف و�صاF������ل اإعالم اأخرى وقن������وات ف�صاFية 

و�صحف ودوريات ل حت�صى، حيث ي�صعف 

عالمية التي يéب اأن  من قيمة الر�صال������ة الإ

خرين. Bحتمل جديداً عن ال

أ�صكال التكرار   املبالغة، وهي �صكل من ا

م�صتهéنة، وتغدو خلال عندما تدخل يف بنية 

عالمي  ن مهم������ة الإ عالمي، لأ اÿط������اب الإ
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ثل الواقع ولي�ض التحليق يف عوا⁄  تكمن يف 

Zري مرFية.

 ا�صتعم������ال جمل م�صبقة ال�صنع، خالية 

من اأي معنى اأو مدلول.

باخت�صار نق������ول: اإن اللغ������ة املكتوبة يف 

ت������از ب�صفات  عالم يé������ب اأن  و�صاF������ل الإ

، وهذا  خا�ص������ة، حتى تكون موؤثرة يف القار

 Aمتواف������ر يف اللغة العربي������ة املت�صفة بالنقا

والو�صوì والب�صاطة والبالZة.

ي�ض املعاين  أبو داود بن جرير »تل يقول ا

رف������ق، وال�صتعانة بالغريب عõé.. واÿروج 

)6(
مما بني عليه الكالم اإ�صهاب..

ل: ض ية ال - م نا

عالمي������ة  الإ اللغ������ة  ال�ص������كل يف  ي������وؤدي 

املطبوعة دوراً مهم������اً للغاية، وهنا الكثري 

ت������õج بالن�ض متممة له،  م������ن الرموز التي 

�ص������ارات املعرفي������ة القابلة للفهم يف  منها الإ

بيÄات معينة، والعالمات املتعار± عليها بني 

تلفة  عالمية، والر�صوم امل طريف العملية الإ

واأحéام الكلمة، والعنوان واملان�صيت ومواقعها 

ال�صفح������ات،  وترتيبه������ا يف  ال�صفح������ة،  يف 

أ�صكالها، والفوا�صل  أنواعها وا واÿطو• بكل ا

ألوان الكلمات واÿطو•،  بني املو�صوعات، وا

ث������م ال�ص������ور واأحéامها وموقعه������ا ومغõاها 

و�صلتها بامل�صمون.

ولك������ن اأهم ما يé������ب تواف������ر√ يف اللغة 

خالل  عالمي������ة املطبوع������ة هو: ع������دم الإ الإ

باملعنى، ومنع اللب�ض والغمو�ض والتعقيد.

اأما فيم������ا يتعلق بالقي������ود التي تفر�صها 

قواع������د اللغة العربية فيمكن القول: اإنه كما 

عالم  دب �رصوراته، فاإن لبع�ض الإ لبع�ض الأ

�رصورات������ه ومتطلباته يف جم������ال اأقلمة اللغة 

عالم  عالمية مب������ا يتالAم م������ع و�صاFل الإ الإ

وطبيعة عملها. 

�صكالت على �صبيل  ونورد هنا بع�������ض الإ

عالم  املث������ال ل احل�������رص، ويف جم������الت الإ

املطبوع:

 يé������ب البتعاد يف املطبوع عن ا÷مل 

ال�رصطية الطويلة، وحتا�صي جماًل ممتدة لها 

عالم. أو الإ طابع البيان ا

دام جمل مبا�رصة، ق�صرية،   يéب ا�صت

خالية م������ن نافل القول ت������وؤدي كامل املعنى 

ب�صورة �رصيعة.

 ح������ذ± حر± ا÷������ر يف اأي مكان من 

الن�ض، اإذا حتقق �رصط������ا عدم التعدي على 

بهام. املعنى وعدم اللبث والإ

مكان يف   تف������ادي ا�صم املو�صول قدر الإ

دم يéب اأن تاأتي  عالم املطبوع، واإذا ا�صت الإ

ا÷ملة التي تليه ق�صرية جداً.
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: ع الف�ض ور   الإ و

�صح������ف  اإ�ص������دار  ������ارب  �صقط������ت 

أو  ومطبوع������ات ون�������رصات باللغ������ة العامي������ة ا

أ�ص������د �صقو• له������ا كان يف م�رص،  املحكي������ة وا

حي������ث درج������ت ال�صح������ف يف البداية على 

الكتابة باللغة العامي������ة، وتقل�ض انت�صارها، 

وتراج������ع الهتمام بها، وخا�صة خارج م�رص، 

مما ا�صطرها اإىل ال�صتعانة مبدققني لغويني 

مر يف  ، وكذلك الأ لنق������ل العامي اإىل الف�صي

�صحف املغرب العربي.

ذاعة والتلفاز وال�صبكة  وبعد اأن دخلت الإ

نÎنت( وجممل معطيات الثورة  العنكبوتية )الإ

عالمية، بات من  الرقمية معÎ العملية الإ

الي�ص������ري ن�رص اللغة الف�صح������ى واقÎابها من 

عام������ة النا�ض ب�صورة ⁄ ي�صبق لها مثيل، فهي 

مي، املثقف  مي و�صبه الأ الي������وم يف متناول الأ

مكان تعليم اللغة العربية  واملتنور، و�صار بالإ

تعليماً جماعياً يتلق������ا√ ع�رصات املاليني من 

النا�ض، وهذا اللتقاA ب������ني العربية وو�صاFل 

ن فر�ص������ة ن������ادرة لÎ�صي������ لغة  Bع������الم ال الإ

أنواعها.فهل  ال�صاد وح�رص العامي������ات بكل ا

عالم العربية على احلفا  تعمل و�صاF������ل الإ

نب اإZراقها مب�صتنقع  على نقاA العربية و

أننا اأمام دورة خطرية من دورات  أم ا العامية ا

مة م������ن خالل ا�صتهدا± اأقوى  ا�صتهدا± الأ

اأركان وجوده������ا األ وه������و لغته������ا التي كانت 

ح�صنه������ا احل�صني يف وجه حتديات الوجود 

أو الالوج������ود ب������ني الأ· احلي������ة عل������ى مر  ا

زمان والدهور الأ

ح�صن عبا�ض خ�صاF�ض احلرو± العربية �ض 12.  1

طبقات ابن �صالم �ض 24.  2

.)88( Aرصا� 3  �صورة الإ

فكتور الكيك –�صناعة الكلمة الطبعة اÿام�صة �ض 15 16.  4
عبا�ض fiمود العقاد ي�صاألونك �ض 50.  5

ا÷احß البيان والتبيني ج1 �ض 26.  6

املراجع والهوام�ش

¥µ
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Rم اللة

إلعمل يعود اإلعمل يعود اإىل  ا ع اع اع الب�رصي، كان نتاج هذا عندما كان العمل يقوم على الذر

ن�صان  أو ال�صلطة التيولوجية )الدينية( التي تÈر عبودية الإ ال�صلطة ال�صيا�صية ا

امل.صامل.صامل. صل�صل� ع اع اع الب�رصي وا÷هد ا وا�صتغالل الذر

ي ب�صحب رصي ب�صحب رصي ب�صحب  رصلف م�رصلف م� هور، قام مÄة اصهور، قام مÄة اصهور، قام مÄة اأ صنه خالل ثالثة �صنه خالل ثالثة � أ ��ريودوت. ا���ريودوت. ا���ريودوت. ا �ويذكرنا ه����ويذكرنا ه���

فة صفة صفة الثانية من النهر،  صل�صل� إجازوها اإجازوها اإىل ا أ حéارة من مقلعها حتى نهر النيل، ثم ا

ري÷ماهري÷ماهري اي������د فيها هرم خوفو، وقبل ذلك ف������اي������د فيها هرم خوفو، وقبل ذلك ف������اإن هذ√ ا ي������د فيها هرم خوفو، وقبل ذلك ف������صي������د فيها هرم خوفو، وقبل ذلك ف������ص صلتي �صلتي � حي������ث املنطقة ا

. ض م ا  عية اأUضد ي�س  ار ور ا وبا وا

. ض ضيد  : الفنا ر ل الفن الع

❁❁

ò

نيا الف  Rم ال

ن�ض Ñفي ال ن�ض.  Ñفي ال  .

❁



àdG øeR ‘ øØdGقÉ«æت

379 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

������ت ع�رص �صنوات لتعبيد الطر¥ ص������ت ع�رص �صنوات لتعبيد الطر¥ ص������ت ع�رص �صنوات لتعبيد الطر¥  صم�صم� الهاFلة اأ

مة. مة.ص مة.ص صالتي جرت عليها الكتل احلéرية ال�صالتي جرت عليها الكتل احلéرية ال�

م������ة وقد اأدى  م������ة وقد ص م������ة وقد ص صلة ال�صلة ال� Bهور الX ولك������ن 

ذراع الب�رصي مرة وعن �صتغن������اA عن الذراع الب�رصي مرة وعن �صتغن������اA عن الذراع الب�رصي مرة وعن  اإىل ال

لحني صلحني صلحني  صخرى، دفع امل�صخرى، دفع امل� امل م������رة صامل م������رة صامل م������رة اأ صا÷هد ال�صا÷هد ال�

اأن يهتفوا لل�صلط������ة ا÷ديدة  ني��ني��ني ������ �جتماع����جتماع��� ال

في������ف من جهد  الرحيم������ة الت������ي تقوم بالت

ة صة صة اأمامه لكي Áار�ض  صتاحة الفر�صتاحة الفر� إن�صان، واإ إن�صان، و الإ

ن�صانية.  إارية الإارية الإ ارية الصارية الص صحقوقه احل�صحقوقه احل�

مة ⁄  مة ⁄ ص مة ⁄ ص صل������ة ال�صل������ة ال� Bاأن ال ��ال���ال���اًل �وم������ا حد فع����وم������ا حد فع���

ل ملمار�صة صل ملمار�صة صل ملمار�صة  صف�صف� ������ة ص������ة ص������ة اأ صن تقدم له فر�صن تقدم له فر� أ ت�صتطع ا

لة دخل������ت اإىل حد 
Bارة. ذل������ك ص������ارة. ذل������ك ص������ارة. ذل������ك اأن ال������ صاحل�صاحل�

بحت صبحت صبحت  ص�ص� بعيد يف تكوين ال�صلط������ة القوة، واأ

هذ√ ال�صلطة هي امل�صتفي������دة اإذا كان هنا 

ن�ص������ان اإىل حياة »الر¥  إثم������ة فاFدة. وعاد الإثم������ة فاFدة. وعاد الإ

بحت صبحت صبحت  ص�ص� رص��رص��رص »واأ ������ � �صبن����� �صبن���� أ اا÷دي������د« كم������ا تنب������اا÷دي������د« كم������ا تنب������ا

التكنولوجي������ا ا÷ديدة على حد قوله، تدعم 

لت صلت صلت  صه������ا« وقد و�صه������ا« وقد و� ه������ا« وقد و�صه������ا« وقد و�ص صالÈبري������ة ا÷ديدة وتفر�صالÈبري������ة ا÷ديدة وتفر�

لذروة طغيانه������ا مع ولذروة طغيانه������ا مع ولدة قوة التدمري النووي 

يحة صيحة صيحة  ص. التي جاAت نتيéة ن�ص. التي جاAت نتيéة ن� ام������ل صام������ل صام������ل 1940 صال�صال�

لتاين حلكوم������ة الولتاين حلكوم������ة الوليات املتحدة. هكذا  تاين حلكوم������ة الوصتاين حلكوم������ة الوص صين�صين� أ ا

ل������ة وال�صلطة لقمع  Bاحت������اد ال ìاحت������اد الصو ìاحت������اد الصو ìو صن������رى بو�صن������رى بو�

ف كان. صف كان. صف كان.  صي �صي � ن�صان يف اأ الإ

ديث تقوم  احلديث تقوم  احلديث تقوم  رصيديولوجيا الع�رصيديولوجيا الع�رص وكانت اأ

ورات ورصورات ورصورات واأهدا± احلياة، �صعياً رص �رص � ضعلى تقلي�ضعلى تقلي�ض

وراA دعم قوة ال�صلطة وتو�صيع هيمنتها، عن 

مة. مة.ص مة.ص صلة ال�صلة ال� Bالطريق ا�صتغالطريق ا�صتغالل ال

الع� ال�ضنا واللة

لة والتقنيات مهيمناً على  Bاأ�صب ع�رص ال

الطالFعيني، فلقد كان الك�صف التقني �صابقاً 

للبحث الفن������ي و�صبباً له، وبقي الفكر الفني 

كعادت������ه لحق������اً للبحث الفن������ي ونتيéة له، 

ن ل ن�صتطيع تقييم الفكر احلديث  Bوحتى ال

تقييماً نهاFياً بعيداً عن تاأثري الع�رص التقني، 

 Modernity اإذ مازال الكالم عن احلداثة
مرتبكاً مفككاً، حتى اإننا ل ن�صتطيع حتديد 

أو ما بعدها،  الفار¥ بني احلداثة وما قبلها، ا

راً ل�صتمرار التاأثري التقني. ن

 اأ�صب تعريف احلداثة مرتبطاً بالع�رص 

لة  Bال������ذي نعي�ص������ه، ع�������رص ال النفé������اري 

دوات وف�ص������الت املعادن والطاقة، وهي  والأ

رم������وز ال�صناع������ة يف الع�������رص احلديث، بدا 

ذل������ك يف موا�صيع الت�صوي������ر، ولكن النحت 

أ�صد ارتباطاً بهذ√ الرموز كما نرى ذلك  كان ا

أر�صبينكو، وامتد  عند برانك������وزي ولورن������õ وا

أث������ر املادة اإىل العمارة مم������ا نرا√ وا�صحاً يف  ا

بناA مركõ بومبي������دو يف باري�ض. فلقد �صمم 

أنابيب وج�ص������ور معدنية فولذية  البن������اA من ا

بل≠ وزنها 13500 طن، اأي �صعف وزن معدن 

برج اإيفل.

لة مو�صوع العمل الفني فقط،  Bو⁄ تعد ال

أي�صاً، عندما Xهر الفن  ب������ل اأ�صبحت و�صيلة ا

ل������ى يف ا�صتعمال الطاقة  املتح������ر الذي 

أو املغناطي�صي������ة،  أو الهواFي������ة ا الكهرباFي������ة ا
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لتحريك العم������ل الفني واإط������ال¥ ت�صكيالته 

اإطالقاً Zري fiدد، كما فعل كالدر و�صوفري، 

أبرز الفن الب�������رصي Op.Art، الذي  مم������ا ا
اعتمد على لعبة خداع الب�رص التي اأجادها 

فا�صاريللي منذ العام 1953.

لق������د اأ�صبحت تبعية الفن للتقنيات �صبباً 

يف Xه������ور اأزمة الفن �صمن نطا¥ مكت�صفات 

الع�������رص يف جم������ال املعلوماتي������ة وال�رصع������ة 

واكت�صا± اأ�رصار الكون.

ية ما ع £ا ا ض  

يف الوق������ت ال������ذي ق������ادت في������ه امليديا 

عملي������ة الZÎيب باحلداث������ة، وموؤامرة تÈير 

العدمية والعبثية، ف������اإن املعلوماتية بو�صفها 

كÈ طموحاً لتحقيق �صناعة امليديا،  لة الأ Bال

�صتقود عملي������ة امل�صاحلة واحلوار والتعار± 

أ�ص������كال ال�صور وا÷ماليات، ويف  بني جميع ا

خ������ري كانت اأك عرو�ض  بين������ا› البندقية الأ

ال�ص������ورة مقت�������رصة على العر�������ض بو�صاطة 

امليديا: الكومبيوتر واأفالم الفيديو و�صا�صات 

العر�������ض، واأ�صب الكالم ع������ن امليديا التي 

تلتهم املوؤلف، و�صيلة الثورة الرقمية لتحقيق 

م�صاحل������ة بني اأطرا± الع������ا⁄، على ح�صاب 

مÈيا› لهذ√  املركõ الذي �صغله ال�صتغالل الإ

الثورة.

لقد حققت املعلوماتية جميع طموحات 

النõعات  الفنية ال�صابقة، الب�رصية واحلركية 

واملفهومية والتن�صي������ب، ونقلت ال�صورة اإىل 

جنا�ض،  حيõ جديد تتéمع فيه احلوا�ض والأ

لت�صتمل عل������ى ال�صورة، واحلركة، وال�صوت. 

مفهوم التداخل هذا حتد عنه رولن بارت، 

زاحة فوكو وديلوز.  كما حتد عن مفهوم الإ

لفية الثالثة، اأن  و�صيثبت الفن ا÷ديد، فن الأ

اهاً لتاأكيد احلداثة  ما بعد احلداثة لي�ض ا

عادة الفن اإىل  أو ت�صحيحها، بل هو جمال لإ ا

قواعد√ الثابتة. فال�صورة لي�صت �صيÄاً مبتذلً 

�ض  مم�صوخاً، اأو معدوماً، بل هي ح�صور م�ص

ملعنى الفن وق������د ا�صتعاد �صفته كلغة عاملية، 

لكي ينت�رص عÈ العا⁄ يف نطا¥ �صالة عر�ض 

افÎا�صية موزع������ة يف جميع اأنحاA الكوكب، 

مر�صومة بف������اأر الكومبيوت������ر، ملونة باأ�صابع 

أنابيب اللون، متéلية على �صا�صة  حلت fiل ا

مي������ع رقمياتها، العقل واÿيال  حتكم يف 

ال، بوقت واحد. وال�صدفة والر

نة ين يا وال ل ن ال

الن�������ض التقني الذي Xه������ر �صاعداً مع 

لكÎونيات،  لة والإ Bالنه�صة ال�صناعية وتطور ال

قد Zيب Xهور الن�ض البياين �صاعياً اأن يõي 

الن�ض الفني ليحل fiله متماهياً معه. ولكي 

يوؤكد هذا التماه������ي حاول اإلغاA الفار¥ بني 

، بني الل������ذة والكتÄاب،حتى  ا÷مال والقب

لة املنبوذة  Bاأ�صب الن�������ض الفني اأقرب اإىل ال

بعد اأن نفدت �صالحيتها.
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لقد ت�صاب������ق الفنانون 

������اوز اللون  يف م�صمار 

أية مادة Áكن  للو�صول اإىل ا

أو  أو لوناً ا اأن ت�صكل حéماً ا

خط������اً اأو Xال، ثم تدخلت 

الطبيعية  املحرك������ة  القوة 

لية  Bال أو  ا  ،Aوامل������ا  Aكالهوا

 ، كاملغناطي�������ض واملح������ر

لكي تنق������ل الن�ض التقني 

من ا÷مود اإىل احلركة.  

اأ�صبح������ت  ه������ل 

بدي������ال  اإذاً  التكنولوجي������ا 

عن الذات والكينونة، نعم 

يقول الفنان بيكابيا ))لقد 

التكنولوجي������ا  اأ�صبح������ت 

 ìاً م������ن احلياة بل روAõج

جم������رد  ولي�ص������ت  احلي������اة 

أداة((. ب������ل يبال������≠ بودلري يف اإب������راز ح�صور  ا

التكنولوجيا فيقول ))اأ�صبحت من مقومات 

ا÷مالي������ة ا÷دي������دة التي انت�������رصت يف كل 

م������كان((. وا�صتطاعت التكنولوجيا اأن ت�صري 

أ�صط������ورة الع�رص منتõعة م������ن الفن اإن�صانية  ا

أنها هي احلقيقة،  ن�صان وحقيقته، مدعية ا الإ

بداعية.  أنه������ا الفر�صة املتاحة للحري������ة الإ وا

أدرن������و يعار�ض كل م�صاحلة  وباملقاب������ل نرى ا

أنه Zري قادر على  مع الن�ض التقن������ي، ويرى ا

تكوين ف������ن جديد، فالتقني������ة لي�صت حقيقة 

أ�صط������ورة، وعند هيدZر تبدو عدًما  بل هي ا

لكÎون يف  كامال، ولكن ماذا ع������ن تدخل الإ

بناA العمل الفني.

املتمث������ل  لك������Îوين  الإ الفك������ر  يع������د   ⁄

نÎنت حدثاً عر�صياً بل خلق  بالكومبيوتر والإ

ن الفن الت�صكيلي  واقعاً توا�صلياً جديداً، ولأ

خ������ر، فاإنه  Bع������ن واقع توا�صل������ي مع ال Èيع

ن�صانية يف ا�صتعمال  �صي�ص������ار الن�صاطات الإ

اهت احلداثة  لك������Îوين. واإذا ما  الفكر الإ
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›، ف������اإن ما بع������د احلداثة  Bم������ع الع�������رص ال

لكÎوين بو�صفه  تار وبال�رصورة الفكر الإ �صت

 Èحراز اأك ن�صاين لإ بداية لرق������ي التوا�صل الإ

ن�صانية  النت�صارات يف توثي������ق العالقات الإ

والعا⁄. وقد ينõاì الن�ض التقني ليحل الن�ض 

لكÎوين منت�رصاً اإىل وقت مديد. الفني الإ

Bخ������راً، اأعلن عا⁄ التقنيات  اأخرياً ولي�ض ا

لت املفكرة، هذ√  Bهور اأجيال م������ن الX ع������ن

الكيان������ات الت������ي حلت fiل الب�������رص يتéاوز 

�صطوري������ة، ق������ادرة  له������ة الأ Bال Aذكاوؤه������ا ذكا

عل������ى التعلم والكت�صاب املع������ريف، وامل�صاركة 

أي�صاً اإىل الوجدانيات  وال�صتدلل والو�صول ا

ال�ض املالم املميõة  وامل�صاعر، وعلى ا�صت

أو تدخل. دون عون ا

كان م������ن املمك������ن اأن ن�ص������كك نح������ن يف 

نهاي������ات القرن املا�صي، بéمي������ع التطورات 

الت������ي �صتمار�صها املعلوماتي������ة، ولكننا ونحن 

أنف�صنا  د ا لفية الثالثة،  نقف على عتبة الأ

على العك�ض اأمام حتول خطري جداً يف جميع 

Bليات احلياة التي نعي�صها، ويف جميع و�صاFل  ا

خري  ليات. و�صتحمل ال�صورة العبA الأ Bهذ√ ال

من هذا التعبري احل������اد، بعد تغيري هاFل يف 

م الفن الت�صكيلي،واأ�صب من Áلك املهارة  ن

والكف������اAة املعرفية ل�صتعم������ال ذلك ا÷هاز، 

بق�ص������د تنفيذ �صورة ما، ه������و الفنان املبدع 

الذي يعÎ± به القرن ا÷ديد، والقادر على 

ا�صتدراج جمي������ع طاقات هذا ا÷هاز، والتي 

أبعادها وحéمه������ا الت�صكيلي.  ⁄ حت������دد بعد ا

و�صيك������ون با�صتطاع������ة ال�ص������ورة بو�صاFله������ا 

������اوزت الرقع������ة الثابتة  ا÷دي������دة الت������ي 

أو لوح������ة(، اأن تدخ������ل البيوت كلها،  )ورقة ا

جنا�ض على اختال±  عم������ار والأ اطب الأ وت

م�صتوياته������م يف الثقافة والوع������ي، اإذ اأ�صب 

القم������ر ال�صناعي يقدم املتحف الفÎا�صي، 

أن������در√ مارلو،  ال������ذي ابت������داأ احلدي������ث عنه ا

أو�صع نطا¥ وبوقت واح������د اإىل جميع  عل������ى ا

ألي�ض هذا النت�صار املتكاف دلياًل  القارات. ا

على حتقيق عاملية ال�ص������ورة، لي�ض بو�صفها 

لغة فقط، ب������ل بو�صفها موجودة يف كل بيت 

من بي������وت الب�رص يف الع������ا⁄. األ يحقق ذلك 

وا�رص،  توا�ص������اًل اإن�صانياً ومعرفياً يق������وي الأ

ويحقق ح������واراً م�صتدÁاً، يحد من التفاوت 

والتعار�ض وال�صدام

�صتقوم ال�صورة عÈ ال�صا�صة بدور عاملي 

أك������ فاعلية من دورها التقليدي، و�صت�صب  ا

أك������ �������رصورة بع������د اأن اأوح������ت احلداثوية  ا

لفية الثالثة �صتعود  بانهيارها ونهايتها. يف الأ

ال�ص������ورة اإىل احل�ص������ور يف معر�ض م�صتمر 

متح������ول و�صام������ل  حامل������ة اإ�ص������ارات وروؤى 

وخ�صاF�ض متمي������õة ومتعددة بتعدد ماليني 

ر�صاليات التلفõيونية واملعلوماتية، والتي ⁄  الإ

تعد fi�صورة يف Zرفة مغلقة، بل انتقلت اإىل 

جيوبناو ناقالتنا.
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هك������ذا اأ�صب بو�صع ال�ص������ورة اأن تق�صي 

عل������ى الهيمنة الت������ي توحي به������ا العوملة اأو 

نه������ا تقوم على  ������ام العامل������ي القطبي، لأ الن

 õي بداع الذي  أنها تعني الإ التعددية، طاملا ا

�صانية. بال�ص

أبعد   ت�صتطي������ع ال�صورة اأن تدخ������ل اإىل ا

جمالت التلقي واأن ت�صتقر يف اأعمق ال�صبكيات 

الب�رصية، حاملة اأ‰اطاً من التéارب املعÈة 

ع������ن خ�صو�صيات العا⁄، وقادرة على حتقيق 

حالم  ف������كار والأ التوا�ص������ل واحل������وار بني الأ

والقيم، مهم������ا ابتعدت امل�صافات احل�صارية 

ثنية. اأ�صبحت قادرة على حتويل ال�صورة  والإ

من نقل ا÷Aõ اإىل نقل الكل، بو�صفها �صورة 

كوني������ة كوزموZرافي������ة تتé������اوز اللغة التي 

مازالت عامل تفكي������ك الكونية الب�رصية، بل 

�ص�صة لكي تبدو  �ص������ارة امل ه������ي تتéاوز الإ

�صيغ������ة هريوZليفية، توؤ�ص�ض لق������راAة عاملية 

م�صÎكة، قادرة على جعل الدللت املتنوعة 

fiمولة على لغة ت�صكيلية، تتفو¥ على الكلمة 

الت������ي ⁄ ت�صتطع نقل الواقع املوزع flتلفاً يف 

جميع اأنحاA العا⁄. وعو�صاً اأن تكون الو�صيلة 

قب������ل الكومبيوتر  التقنية الت������ي ا�صتغلت 

لتفكيك الواقع وف�صله عن ال�صورة، اأ�صبحت 

املعلوماتية ق������ادرة وبقوة �صحرية على اإعادة 

ت�صكي������ل الواقع من خ������الل �صورة قادمة من 

جميع اأطرا± العا⁄، لكي ت�صتقر على جميع 

ال�صا�صات بوقت واحد.

عي ال ال£ الف ال  اأ

مازال عنوان احلداثة الفنية، »املعا�رصة 

والتح������رر«، معا�������رصة الع�������رص ال�صناع������ي 

رZامات،  والتحرر من جميع اللتõامات والإ

بل التحرر م������ن الثوابت كالقي������م والطبيعة 

لت معا�رصة التقدم ال�صناعي  ن�صان، و والإ

ل������ة يف موا�صي������ع امل�صوري������ن،  Bب�صيط������رة ال

لة  Bأو ف������كا ال ل������ة ذاتها، ا Bأو ا�صتعم������ال ال ا

ونفاياتها يف �صنع عمل فني. واعÎ± النقاد 

على ل�ص������ان �صومبارت »اإن اأي فرع من فروع 

لة مما  Bب������داع ⁄ يبق بعيداً عن ال نتاج والإ الإ

اماً«. لة  Bعل ع�رصنا الفني ع�رص الéي

› يف اأعمال  Bلى هذا الع�رص الفني ال و

»الطالFعي������ني« Les avants guards يف 
أوروب������ة.  فف������ي اإيطاليا كان  جمي������ع اأنحاA ا

دم  امل�صتقبلي������ون ي�صكلون طليعة م������ن ا�صت

لة، ويف فرن�صا توزع الفنانون اأدوار  Bموا�صيع ال

لة، مثل دول������وين وليéيه ودو�صامب  Bثل ال

أملانيا Xهرت جماعة »ا÷�رص«  وبيكابيا، ويف ا

أ�صها كري�ص ودي�صتاين  De Brüke وعلى را
لة. Bد الéتنادي مب

لية بو�صوì عند جماعة  Bعة الõوبدت الن

اأمري������كا،  Armory Show يف  معر�������ض 
احاً مذهاًل،  اإذ بيعت  املعر�ض الذي لقي 

لة  Bأنها مرتبطة بال املعرو�صات كلها ملé������رد ا

عنوان الع�������رص ال�صناعي املتقدم.  ولكن يف 
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خ�ض  فرن�صا كانت جماعة »الدادا« وعلى الأ

ردية على �صيطرة  دو�صامب تقود حرك������ة 

ل������ة باأ�صلوب تهكمي Xهر يف تقدË دولب  Bال

أنها عمل  دراج������ة اأو حامل������ة قوارير عل������ى ا

 Aصيا� نحتي، ونادى دو�صامب مب������ا �صمي بالأ

ا÷اه������õة Ready made، ف������كان مث������رياً 
للéدل عندم������ا قدم لوح������ة ا÷وكندا وقد 

اأ�صا± اإليها �صاربني.

لة يف وجه اBخر، لي�ض  Bثل ا�صتعمال ال و

لة  Bيف حتديد املو�صوع واملادة بل ا�صتعملت ال

نتاج العمل الفني بدياًل عن الفر�صاة  كاأداة لإ

نتاج  Bلة الت�صوير و�صيلة لإ زمي������ل، وكانت ا والإ

�صور مكرورة ملو�ص������وع واحد Áار�ض الفنان 

ألوان ال�صور كما فعل اأندي  اللع������ب يف تغيري ا

وارهول.

مل�صق������ات  بعر�������ض  هاملت������ون  وق������ام 

 Aزيا والأ ال�صي������ارة  مو�صوعها  فوتوZرافي������ة 

اه������ر احلي������اة املعا�������رصة يف معر�������ض  وم

لة احلرك������ة( وكان ذلك عام  Bن�صان ال )الإ

1956 يف انكل������Îا،  وباملقابل كان فرن�صي�ض 

ن�صان احلديث  بيكون ق������د التõم بتمثي������ل الإ

م�صحوقاً بتاأثري املéتمع ال�صناعي تعبرياً عن 

لة. Bاجه على �صيطرة الéاحت

لة وخردواتها  Bهرت الX ويف جمال النحت

�رصيحة يف اأعمال لورنõ وليب�صتõ وار�صبينكو 

حيث بدا الفنان وكاأنه جمرد عامل يف م�صنع 

لتهذيب الف�صالت املعدنية.

ل������ة اإىل العمارة احلديثة، اإن 
Bوت�رصبت ال

بناA املرك������õ الثقايف يف منطق������ة بوبور يف 

باري�������ض حاماًل ا�صم »مرك������õ بومبيدو« يبقى 

لة على  Bو�ص على مدى تاأثري ال النم������وذج الأ

العمارة.

نكليõي روجرز  لقد �صمم البناA املعمار الإ

يطا› بيان������ا، ونoفذ با�صتعمال  مع املعمار الإ

أنابيب وج�صور معدنية Xاهرة للعيان وملونة  ا

وكاأنها فوهات مداخن باخرة اأو م�صنع.

ية ة الن الر ول

⁄ يكن عا⁄ الرقمي������ات )الديéيتال( من 

ثل������ت يف اأعمال النقطيني من  دون جذور 

اأمثال ول������Wols õ الذي ÷������اأ اإىل البقعية 
بو�صفها �ص������دË ال�صيA، ي������Î للمتلقي اأن 

اه������ر كوني������ة ⁄ يق�صدها  ي�صتنب������ط منه م

أي�ص������اً اأن يرى العا⁄  املوؤلف، يÎ للمتلقي ا

كل������ه يف حبة رمل كما قال ذات مرة ال�صاعر 

. نكليõي بال الإ

وتنتقل البقعة لكي ت�صب خطاً عري�صاً 

أ�ص������وداً عند �ص������ولج Soulage اأو خطوطاً  ا
.Hartung ≠متوازية عبثية عند هارتون

 õوتZ وعلى نقي�ض ه������ذا التنقيط، كان

لوان بفر�صاة بحéم املكن�صة،  Gotz ينقل الأ
وكان ماثي������و Mathiew ينقله������ا بفر�ص������اة 
بحé������م املع�صفة، ث������م و�صل������ت البقعية اإىل 

مرحلة ال�صتغن������اA عن الفر�صاة عند بوللو 

Pollock



àdG øeR ‘ øØdGقÉ«æت

385 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

لقد انتقلت ال�صورة الت�صكيلية اإىل منطقة 

العمل الكثي������ف، وكان �صبب ه������ذا النتقال 

ن�صانية لتنفيذ عمل فني  تكاثف املعرف������ة الإ

جدير بهذ√ املعرفة املكثفة.

واإىل جان������ب ه������ذ√ الكثاف������ة املعلوماتية 

ا÷ماعية، كان ثمة كثاف������ة flيالية فردية، 

������ا√ امليتافيõيقي اأو  ⁄ تع������د fi������دودة بال

أو التéريدي، بل و�صلت اإىل حدود  ال�رصيا› ا

ما بعد امل�صتقبل، اإىل ما بعد املتوقع والثابت 

فيõياFياً.

مت ذلك يف الع������ا⁄ من خالل التعامل مع 

أنه ي�صري وFيداً  معõ������éات الكمبيوتر، ول بد ا

أداة  أي�صاً والتي اأ�صبحت ا يف جم������ال ال�صورة ا

طيعة بني يدي هذا الكومبيوتر.

لق������د انته������ى ع�������رص »ال�ص������يA بذات������ه« 

وا�صتطاع ه������ذا ا÷هاز يف جم������ال ال�صورة، 

أ�صياAً متطرف������ة، و⁄ يعد باإمكان  ل������ق ا اأن ي

أبعد متاهاته التéريدية  الفن التقلي������دي يف ا

 Aأ�صيا اأن يé������اري هذا ا÷ه������از يف ابت������كار ا

جمالية ترف�ض اأن تك������ون مو�صوعاً يحتذى 

نها  أو املعم������ار، لأ أو النح������ات ا م������ن امل�صور ا

أ�صياA ومو�صوعات بوقت معاً،  كان������ت بذاتها ا

موؤلفة من �صبكة بالغة التعقيد من اÿطو• 

ل������وان واحلé������وم. واأ�صب ال�ص������وؤال هل  والأ

أ�صكال واأ‰ا• الفن قبل  انته������ى عهد جميع ا

، وهل انتهت جميع الو�صاFل  لفية الثالثة الأ

، القلم والري�صة واللون، ونحن ‰ار�ض  ال�صابقة

لعبة الغرافيك يف ذلك ا÷هاز ال�صاحر، الذي 

لوان بدرجاتها و�صياتها  ي�صتوع������ب ماليني الأ

أو  ميلتها العاك�صة ا وكثافته������ا و�صفافيتها، وب

ا÷افة.

ثم������ة �ص������وؤال اBخر،هل اأ�صبحن������ا قادرين 

ن�صاين املحدود،  لي عن العق������ل الإ على الت

لكي ن�صت�صلم اإىل ذل������ك العقل الذي يحتوي 

ذكاAً يتé������اوز ذكاA الب�رص جميعاً مت�صامنني، 

ونقت�������رص عل������ى ممار�ص������ة لعب������ة »�صاطرة« 

تق������وم مقام اÿيال، وتعتم������د على ال�صدفة 

والتéربة، اأو على املهارة يف حتريك املفاتي 

أو دليل  أي������ة نوط������ة ا دون العتم������اد عل������ى ا

م�صبق.

هل علينا اأن نهé������ر Îfiفات الت�صوير 

لم ي�صيطر  نهاFياً، لكي نلتé������ اإىل ركن م

عليه جهاز يتمتع ب������ذكاA ا�صطناعي خار¥، 

قادر عل������ى حتقيق اإبداع������ات ل حدود لها، 

أننا نتمتع مبهارة عالية وخÈة متفوقة  ملéرد ا

يف حتري������ك �صور تل������ك ال�صا�صة ÿلق عمل 

فني Zري متوق������ع ي�صيطر علي������ه »الروبوت« 

ن�صاين الفردي، ي�صيطر عليه  ولي�ض العقل الإ

املحول الرقمي ديéيت������ال، يحاول ا�صتغالل 

Fõتها �صعياً  �ص������ارات املéردة عن طريق  الإ

وراA حتوي������ل ال�ص������ورة اإىل نقط������ة �صوFي������ة 

ذات درجات متعددة م������ن اللون، ينت عنها 
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ومة من اÿاليا ال�صوFية التي تعÈ عن  من

�صورة ⁄ Á�ص�صه������ا قلم و⁄ تفÎ�ض بعد لوحة 

اأو جداراً.

Îونية ل رة الإ الية ال�ض

عندما نح������اول قبول جمالي������ة ال�صورة 

القادم������ة اإلين������ا على )�صط������ املكتب( الذي 

يت�صدر ا÷ه������از ال�صاحر. بع������د اأن هéرت 

ل������وان. نت�صاAل عن  املح������Î± والري�ص������ة والأ

أو فل�صفة جمالية ت�صتطيع اأن  رية جمالية ا ن

أ�ص�صها، بعيداً عن �صورة اعتمدت على  ت�صع ا

خيالنا وانفعالتنا، وعلى املعادلت النف�صية 

والجتماعية التي كنا ‰ار�صها ونحن ‰�صك 

بõمام الري�ص������ة مبلA كفن������ا واأ�صابعنا، وكنا 

نابيب املعباأة، بكل ثقة  لوان م������ن الأ ن�ص الأ

وم�صوؤولي������ة، ثم نوؤ�ص�ض عم������اًل فنياً جم�صداً 

ينتقل اإىل املعار�ض، يحم������ل ا�صمنا، ودورنا، 

وروؤيتن������ا، مع اعÎافنا بح������ق املتلقى الكامل 

بتاأويل اأو رف�ض هذا العمل. 

أبواب عا⁄ جديد لل�صورة،  نحن اإذاً على ا

لى عن جميع املقوم������ات التي اعتمدها  يت

من������ذ الع�صور احلéرية حتى عهد احلداثة، 

أو  لك������ي يعتمد على مقومات علب������ة �صغرية ا

�صندو¥ fiمول على ح�صننا، يتحدى خيالنا 

وذكاAنا، ويتحدى تقاليدنا واأخالقنا.

نعم لق������د كانت ال�ص������ورة و�صيلة للتعبري 

عن الكم������ال وا÷الل، ع������ن املحبة واÿري 

بداعية التي  وال�صالم، من خ������الل املقدرة الإ

ن�صانية. عل ا÷مال �صيغة هذ√ املثل الإ

و كان������ت ال�صورة ج�������رصاً يحمل مواقف 

واأهدا±، ترتبط بالروحي واملادي يف احلياة. 

ترتبط باملéتمع والثقافة والقت�صاد. وكان 

با�صتطاع������ة ع������ا⁄ ا÷م������ال من كان������ط اإىل 

بومغارتن وحتى اأدرنو اأن ي�صع هيكل فل�صفة 

أو ال�صكل الفني. ما ي�صمى جمال ال�صورة ا

ثمة خطاب مبا�رص تعر�صه ال�صورة على 

العني، ب������دAاً من التاأثري العقل������ي اإىل التاأثري 

اÿي������ا›. وتتح������ول ال�صورة م������ن جمموعة 

أ�صكال اإىل جمموعة معان،ومنها اإىل جمموعة  ا

أنغام. اإيقاعات وا

ولقد تبني اأن م������ا يعيق هذا التحول،هو 

ف������كار الثابت������ة الت������ي فر�صته������ا الثقافة  الأ

ع������ن   È������تع ال�ص������ورة  اأن  التقليدية،م������ن 

أ�صي������اA فقط،مهم������ا كان������ت خلفيتها  أ�صياA،وا ا

أو تقريرية. ولكن ال�صورة  فكرية اأو خطابية ا

ل������ي هذ√ املعاين  اإذ تع������È عن معان، فاإن 

Áك������ن اأن يتم ع������ن طريق ال�ص������وت اأو عن 

طريق الت�صكيل.

مرة اأخرى نت�ص������اAل، هل اأ�صب �صندو¥ 

الدني������ا، اأي الكمبيوت������ر اأك قدرة على دم 

أك ق������درة على اإعادة  ال�ص������وت بال�صورة، وا

ال�صورة اإىل ماهيتها،من حيث هي لغة جمردة 

أو فل�صفة.  ترف�ض اأن تكون حكاية،اأو خطاباً، ا
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 Aبكما ،Aة، �صما ترف�ض اأن تكون �صورة نا�ص

مكبلة بقيود ال�صكل الذي �صيطر على اإدراكنا 

وذكرياتنا

ا الفÎاVض

فريق من الكتاب يدافع عن هذا التحول 

من خالل مفه������وم املتحف الفÎا�صي الذي 

ثله اليوم و�صاFل املعلوماتية، والذي يéعل 

وىل، لي�ض بو�صفها  ال�صورة حتت������ل املكانة الأ

أو املو�ص������وع فقط، وهذا من  ناقل������ة للفكرة، ا

عالمي������ة، بل بو�صفها ناقلة  �صاأن ال�صورة الإ

تلفة،  للهوي������ات الثقافي������ة وللéمالي������ات امل

أك  ومبعنى اBخر فاإن العوملة ال�صورية تبدو ا

قرباً من مفهوم العاملية، لبعدها عن اأن تكون 

Bية فنية مرZوب بها رZم  نها ا جمرد �صلعة، ولأ

تعقدها.

وتبق������ى ال�ص������ورة بو�صفها لغ������ة عاملية 

������ا العوملة  أف ������اوز جميع ا ق������ادرة على 

القت�صادية وال�صيا�صية، وقادرة بالتا› على 

يديولوجي، بéعلها احلوار  اوز ال�رصاع الإ

ا÷ما› هد± ال�صورة داFماً.

أو البع������د ا÷غرايف،  لعل فكرة امل������كان ا

والتي كانت عاماًل لتفكيك الوحدة ا÷مالية 

، يف نط������ا¥ فاعلية  لل�ص������ورة، لعله������ا ت�صب

املعلوماتية ا÷ديد، عامل تو�صي ملباد علم 

جمال جديد يقوم على التنوع واÿ�صو�صية، 

بداع.  �صا�صية ملفهوم الإ وه������ي اÿ�صاF�ض الأ

ولكن يبق������ى دور املعلوماتية يف هذا الع�رص 

تلكها مازالت  جهõة التي  ملتب�صاً، ذلك اأن الأ

تقودها اإدارات بعيدة عن الثقافة، قريبة من 

عالم والتوجي������ه ال�صيا�صي، وو�صيلة لغ�صل  الإ

العق������ول والق�صاA على الذاتي������ات. ال�صلطة 

التي حتتك������ر و�صاFل املعلوماتي������ة، تتéه اإىل 

نها مر�صودة  بعد عن الثقاف������ة، لأ ال�ص������و¥ الأ

أو  ارية نفعية، ا اأ�صاًل، اإما لغايات اإعالمية 

هدا± �صيا�صية توجيهية.  لأ

ويبقى اأمر حترير هذ√ القدرة املعلوماتية 

ه������دا± التéارية  اÿارقة م������ن النوازع والأ

وال�صيا�صي������ة، وا�صتغالله������ا يف ن�صيب اأوفى 

Zرا�������ض ثقافية وفني������ة، ال�صبيل ال�صحي  لأ

بداعي  عطاA ال�صورة حقه������ا البديعي والإ لإ

تلفة، وحقها  الكامل يف حقول املعلوماتية امل

يف اأن تكون تراكماً ثقافياً قادراً على جماراة 

التح������ولت ال�صاقولي������ة والنفéاري������ة، التي 

قل. �صهدها العا⁄ خ������الل قرن كامل على الأ

وحقه������ا اأن تكون من �صم������ن تركيبة  الع�رص 

التقن������ي واملعلومات������ي املتطور ب������ال حدود، 

وبذلك ت�صب ال�صورة اأك قرباً من الواقع، 

ولكنه واقع متغري ب�صكل انفéاري.

 Aًال�صورة ا÷دي������دة اإذاً، لن تك������ون اإلغا

أبداً مبوت املوؤلف  لتاري������ الفن، ولن تعÎ± ا

أنها �صتعيد الت�صال  أو بéهالة املتلقي، كما ا ا

مبفهوم الفن، متéاوزة القطيعة التي و�صلت 
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اإليه������ا احلداثة. ولكن لن يك������ون بو�صعها اأن 

Bثار تلك احلداثة. �صتكون  تدو�ض باأقدامه������ا ا

ال�صورة ا÷ديدة ممثلة حلداثة احلداثة.

�صحي اأن احلداثة القدÁة كانت �صفحة 

م�صطربة من �صفحات تاري������ الفن، لكنها 

�صفحة معÈة ب�صكل �رصي وجريA، عن واقع 

الع�������رص امل�صطرب الذي ‰������ت وترعرعت 

اوز املتناهيات،  فيه. لقد عا�رصت زم������ن 

املتناهي باحلé������م وال�رصعة. وكان عليها اأن 

ت�صم خطواتها مبي�صمه، وهي لي�صت م�صوؤولة 

أو انحرافها، لي�صت م�صوؤولة عن  ع������ن ف�صلها ا

ن هواA الع�رص الذي  القطيعة والعدمي������ة، لأ

أبعاد  كان������ت تعي�ص������ه ومناخه، كان ق������د ولد ا

�صورته������ا املهتõة، التي اأورثت القلق والرعب 

على م�صري الفن.

نعم كانت اأوروبة م�صدر �صناعة حتولت 

 ±Îال�ص������ورة خالل ق������رون طويل������ة، و⁄ تع

�رصاح������ة مب�صادر اأخ������رى يف ال�رص¥ العربي 

أو اأق�صى الغرب، اإل  اأو يف اأق�ص������ى ال�������رص¥ ا

ثر  ية ⁄ يبق منها اإل الأ بكونها م�صادر تاري

امليت احلي.

¥µ
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��رص ثورة كبرية يف ع������ا⁄ املعلوماتي������ة والتقدم العلمي ���رص ثورة كبرية يف ع������ا⁄ املعلوماتي������ة والتقدم العلمي ���رص ثورة كبرية يف ع������ا⁄ املعلوماتي������ة والتقدم العلمي  �ي�صه������د عاملنا املعا�����ي�صه������د عاملنا املعا����

ابق الدول الكÈى يف ه������ذا املéال لغر�ض صابق الدول الكÈى يف ه������ذا املéال لغر�ض صابق الدول الكÈى يف ه������ذا املéال لغر�ض  صوالتكنولوج������ي الهاFل، حي������ث تت�صوالتكنولوج������ي الهاFل، حي������ث تت�

احلها صاحلها صاحلها  ة على م� ة على م�صمن خاللها املحاف صمن خاللها املحاف ة على م�ص ة على م�صمن خاللها املحاف من خاللها املحاف صÎاتيéية التي ت�صÎاتيéية التي ت� Îاتيéية التي ت�صÎاتيéية التي ت�ص صهدا± ال�صهدا± ال� حتقيق الأ

ورة ملحة نحو رصورة ملحة نحو رصورة ملحة نحو  رصن هنا �رصن هنا � ا فا فاإ ضع وواقع احلال املعا�ضع وواقع احلال املعا�ض ع وواقع احلال املعا�صع وواقع احلال املعا�ص صزاA هذا الو�صزاA هذا الو� إبالع������ا⁄، واإ إبالع������ا⁄، و

توى الطموì والذي من خالله صتوى الطموì والذي من خالله صتوى الطموì والذي من خالله  صىل م�صىل م� إالرتق������اA بواقع التعاون العلمي العربي اإ إالرتق������اA بواقع التعاون العلمي العربي 

من صمن صمن  صمتنا العربية تقدمها العلمي املن�صود يف املéالت كافة ومبا ي�صمتنا العربية تقدمها العلمي املن�صود يف املéالت كافة ومبا ي� لم������ن لم������ن لأ م������ن صم������ن ص صن�صن�

. ر ض د  نا

. : الفنا م£ي  ل الفن الع

❁❁

ò

يا  ل ن ية ال ن ا و بة لن £ ية ا ي ضÎا ال

د الع ية وال ما ع � ا العربية  

وgدا وgداوgدا وgدا

❁
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ل�صتقاللها وحفß كرامته������ا وبروزها كقوة 

م�صتقلة يح�صب لها األف ح�صاب من 

من قيام صمن قيام صمن قيام  صخ������رى، ومما ي�صخ������رى، ومما ي� قبل الدول الأ

هذا التع������اون هو وجود الطاق������ات الب�رصية 

��رية املتمثل������ة بامل������وارد الب�رصي������ة وهي ���رية املتمثل������ة بامل������وارد الب�رصي������ة وهي ���رية املتمثل������ة بامل������وارد الب�رصي������ة وهي  �الكب����الكب���

رص�صم������ال فكري يف عاملن������ا املعا�رص�صم������ال فكري يف عاملن������ا املعا�رص،  اأZل������ى راأ

مكاني������ات املالية التي  اف������ة صاف������ة صاف������ة اإىل توافر الإ ص�ص� اإ

تدعم الولدة املبكرة له������ذا التعاون العلمي 

ول صول صول  ص��ني البلدان العربي������ة كافة و�ص��ني البلدان العربي������ة كافة و� ��ني البلدان العربي������ة كافة و����ني البلدان العربي������ة كافة و�� �ود ب����ود ب��� ود ب���صود ب���ص صاملن�صاملن�

أبناFه������ا كاف������ة بالوقت  م������ان �صع������ادة صم������ان �صع������ادة صم������ان �صع������ادة ا صىل �صىل � اإ

رص��رص��رص وامل�صتقبل الõاهر. وبهد± حتقيق  ������ �احلا�����احلا����

هذا الرتقاA لعملية التعاون العلمي العربي 

إ������ول اإىل م�صت������وى الطموì نقìÎ قيام  إ������ول  ������ول ص������ول ص صوالو�صوالو�

�ص�صاتن������ا العلمية يف البلدان العربية كافة و�ص�صاتن������ا العلمية يف البلدان العربية كافة وؤ�ص�صاتن������ا العلمية يف البلدان العربية كافة  وموم

من  باعتماد جملة م������ن املقÎحات الهادفة 

������ود والتي ص������ود والتي ص������ود والتي  صجل حتقي������ق هذا الهد± املن�صجل حتقي������ق هذا الهد± املن� اأ

Áكن اإجمالها بالنقا• التالية:

�ص�صاتنا و�ص�صاتنا وؤ�ص�صاتنا  و مو م نيورة قيام تن�صيق تام بنيورة قيام تن�صيق تام بني ورة قيام تن�صيق تام برصورة قيام تن�صيق تام برص رص �رص � 1

العلمي������ة كاف������ة ويف مقدمته������ا ا÷امع������ات 

ة وزيارات رصة وزيارات رصة وزيارات  رص��رص�� ������ �العربي������ة وحتقيق لقاAات مبا�����العربي������ة وحتقيق لقاAات مبا����

��ني كوادرها العلمية وعلى flتلف ���ني كوادرها العلمية وعلى flتلف ���ني كوادرها العلمية وعلى flتلف  �ميدانية ب����ميدانية ب���

ف������كار  راA والأ Bات، وتب������ادل اص������ات، وتب������ادل اص������ات، وتب������ادل ال������ صا�صا� ا�صا�ص صالخت�صالخت�

Bلية حديثة  من صمن صمن ا صواملقÎحات العلمية ومبا ي�صواملقÎحات العلمية ومبا ي�

لتحقي������ق اأعل������ى درج������ات التع������اون العلمي 

العرب������ي، والذي يرم������ي اإىل حتقيق الوحدة 

 Aأبنا ود م������نصود م������نصود م������ن قبل ا صمل املن�صمل املن� العربية ذل������ك الأ

. مة العربية كافة من املحيط اإىل اÿلي
الأ

 Îصندو¥ عربي م�ص� A2 اإمكانية اإن�صا

ويله م������ن البلدان  بح������ا العلمية يتم  لالأ

العربي������ة امل�صÎكة فيه كاف������ة، وذلك لغر�ض 

تغطي������ة كل نفق������ات ه������ذا التع������اون العلمي 

وم�صاري������ف الõي������ارات واللق������اAات العلمية 

امل�صÎك������ة، وكذل������ك تاليف نفق������ات البحو 

العلمية الرامية اإىل تطوير الواقع العلمي يف 

البلدان العربية كافة.

3 تكثي������ف اأعم������ال التوا�ص������ل العلمي 

العرب������ي مع املوؤ�ص�صات العلمية العاملية، ومبا 

متنا العربية مواكبة ثورة املعلوماتية  ي�صمن لأ

التي ي�صهدها الع������ا⁄ وحتقيق نقالت نوعية 

ملوؤ�ص�صاتن������ا كافة، وتقلي�ض اله������وة والفéوة 

العلمي������ة الت������ي ت�صع������ى الدول الك������Èى اإىل 

ة اأمام موؤ�ص�صاتنا العلمية  اإيéادها كحéر ع

وتذلي������ل كل املعوقات وامل�صاكل التي تعÎ�ض 

طريق التعاون بني تلك املوؤ�ص�صات.

4 درا�صة اإمكاني������ة اإن�صاA قناة ف�صاFية 

علمية عربية تعنى ب�ص������وؤون التعليم امل�صتمر 

أوا�������رص وروابط التع������اون العلمي  وتعõي������õ ا

وت�صهم يف تدريب الكوادر العلمية وتاأهيلها.

�ص�ص������ي  5 اإن�ص������اA معه������د عرب������ي ت

بح������ا العلمي������ة، ويت������م حتدي������د موقعه  لالأ

ومالكاته وميõانيته املالية ب�صكل دقيق يعنى 

باإقام������ة دورات تدريبي������ة واإع������داد مالكات 

علمية للم�صتقب������ل بحيث تكون موؤهلة لتو› 
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املنا�ص������ب العلمية يف البل������دان العربية كافة 

واإ�صدار موؤلفات علمية م�صÎكة.

بح������ا  والأ املب������ادرات  ت�صéي������ع   6

والدرا�صات العلمي������ة التي ت�صعى اإىل تطوير 

Bلية التع������اون العلمي بني البل������دان العربية  ا

مع �������رصورة تكرË اأ�صحاب تل������ك املبادرات 

، ومب������ا  ف������كار والدرا�ص������ات والبح������و والأ

بداعية وحتقيق  ي�صمن تفéري طاقاته������م الإ

ال�صناعات املتط������ورة والتكنولوجيا املرتقبة 

نتاجية املطلوبة. والتنمية الإ

بة £ ية ا ي ضÎا رارا ال ال

يحكم و�صع العنا�رص التي تتاأثر وتوؤثر يف 

�صناعة القرار ال�صÎاتيéي لتحقيق التنمية 

: نتاجية دواFر مÎاكبة ثال الإ

 داFرة خ�������رصاA خارجية ت�صم عنا�رص 

Zري فاعلة يف �صنع الق������رار ولكنها تتالقى، 

ويق������ع عليها عبA تطبيق القرار وما ينطوي 

عليه م������ن تاأثريات �صلبي������ة واإيéابية، وت�صم 

 Fم������ى من �رصا ه������ذ√ الداFرة الغالبية الع

املéتمع.

 داFرة برتقالي������ة داخلية لها دور موؤثر 

يف �صناع������ة الق������رار، وت�صاه������م وت�صار يف 

Bث������ار√ ال�صلبية اأو  �صياZت������ه وحتري ومتابعة ا

يéابية على املéتمع، وت�صم هذ√ الداFرة  الإ

املوؤ�ص�صات احلكومية واملéال�ض العليا واللéان 

ال�صت�صارية واحت������ادات ال�صناعات والغر± 

مات  واملن املهني������ة  والنقاب������ات  التéاري������ة 

هلية، وباقي  Zري احلكومية وا÷معي������ات الأ

جماع������ات املéتم������ع امل������دين ذوات امل�صال 

أو ال�صت�صارية. اÿا�صة ا

 داFرة حم������راA مركõية ت�صم القيادات 

املنا•  وامل�صوؤول������ني احلكوميني  ال�صيا�صي������ة 

اذ الق������رار، م�صتندين على درا�صات  بهم ات

يتلقونه������ا من عنا�رص �صانع������ي القرار داخل 

نتاجية  الداFرة الÈتقالية، لتحقيق التنمية الإ

ال�صامل������ة واملتوا�صلة ل�صال������ جمموع اأفراد 

املéتمع.

وي�ص������ع flطط������و ال�صيا�ص������ات و�صانعو 

ال�صيا�ص������ات يف كل جمتم������ع ن�ص������ب اأعينهم 

نتاجية كم�صتهد± وfi�صلة لكل  التنمي������ة الإ

ن�صطة يف flتلف جمالت البحث العلمي  الأ

أ  والتطوي������ر التكنولوج������ي، وم������ن هن������ا يتبوا

امل�صوؤولون عن البحث العلمي يف املéتمعات 

املتقدمة مركõاً متقدماً مميõاً ي�صمن �صانعي 

القرارات داخل اإطار الداFرة الÈتقالية طبقاً 

للت�صنيف املو�صوع������ي ل�رصاF املéتمع التي 

تلعب دوراً fiورياً يف �صناعة القرار ومتابعة 

تنفيذ√ ور�صد انعكا�صاته على املéتمع.

ية ن الÑ الع وال

يتعني لتوXيف البحث العلمي يف خدمة 

نتاجية املتوا�صلة يف احلا�رص ويف  التنمية الإ

هدا± التي  أ بتحدي������د الأ امل�صتقب������ل اأن نبدا
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يتطل������ع القاFم������ون عل������ى البحث 

اإليه������ا ÿدمة  التو�صل  العلم������ي 

الوطنية من  التكنولوجي������ا  تنمية 

خالل:

نتاج كماً  حتديد موا�صفات الإ

وكيفاً، طبق������ا للمقايي�ض الدولية 

يف flتلف املéالت.

مكانات والو�صاFل  حتدي������د الإ

الفنية والب�رصي������ة املطلوبة بحثياً 

وتطبيقاً.

حتدي������د امل�ص������اكل واملعوقات 

هيداً  أ�صالي������ب التغل������ب عليها  وا

نتاجية وحتديثها. لتطوير الإ

اإعداد قاعدة �صليمة للبيانات 

نتاج وموا�صفات  حل�رص عنا�رص الإ

امات والو�صاFل  �صبط ا÷ودة لل

واملنت النهاFي.

التنمية الب�رصي������ة واإعداد الكوادر املهنية 

مبا يتما�ص������ى وو�صع الف������رد املنا�صب يف كل 

مكان، واملتابعة الدوري������ة واإخ�صاع العاملني 

لدورات تدريبي������ة بالداخل واÿارج ل�صمان 

فراد. أداA الأ الرتقاA مب�صتوى ا

من  مراع������اة احتياطيات واعتب������ارات الأ

ال�صناعي للحماية من اأخطار املهنة، واحلد 

 Aدا م������ن تل������و البيÄة و�صم������ان �صالم������ة الأ

نتاجية. واحلفا على الكفاAة الإ

ويتح������دد اإط������ار ا�صÎاتيéي������ة التنمي������ة 

:Aي جمتمع على �صو نتاجية لأ الإ

 القدرة على البتكار.

أ�صل������وب الهند�صة العك�صية  ������دام ا  ا�صت

)املحاكاة والتقليد(.

فيف من العتماد على تراخي�ض   الت

الت�صنيع ونقل حق املعرفة.

نتاجية.  تطوير عنا�رص العملية الإ

 التطويع املحلي للتكنولوجيا العاملية.

وي�صتن������د تطوي������ر وتنمي������ة التكنولوجيا 

الوطنية على fiاور ثالثة رFي�صية هي:
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1 ا�صتيعاب وتطوير وتطويع التكنولوجيا 

القاFمة.

طي الفéوة التكنولوجية ملالحقة  2 ت

م  التطورات التكنولوجية العالية باإدخال الن

والÈام������ واحلا�صب������ات، وZ������دارة التطوير 

التكنولوجي.

ا÷دي������دة  التكنولوجي������ات  تبن������ي   3

وامل�صتحدثة، كالهند�صة الوراثية والتكنولوجيا 

احليوية واملواد ا÷ديدة واملعلوماتية.

ة ر �ض يا ا ل ن ا ال ان

ولمانع من ال�صتفادة عند ال�رصورة من 

التكنولوجي������ا امل�صتوردة الت������ي كانت ولتõال 

�صا�������ض والركيõة الت������ي تعتمد عليها  هي الأ

نتاج واÿدمات الوطنية، لتوفري  قطاعات الإ

ما يحتاجه املéتمع من �صلع وخدمات، حيث 

�صع انتقاA التكنولوجيا امل�صتوردة املالFمة  ي

لالعتبارات التالية:

دام خامات وموارد fiلية.  ا�صت

قالل من   زي������ادة فر�ض العمل م������ع الإ

العتماد على راأ�ض املال املكثف.

دام الطاقة التقليدية  قالل من ا�صت  الإ

دام  الت������ي تلو البيÄ������ة والتو�ص������ع يف ا�صت

م�صادر الطاقة البديلة.

 احلد من تلو البيÄة.

 ا�صتيع������اب التط������ورات التكنولوجي������ة 

دام عالياً. احلديثة ال�صاFعة ال�صت

 ا�صتكمال fiتويات احلõمة التكنولوجية 

والتي تتاألف من:

1 تقيي������م امل�������رصوع )درا�ص������ة ا÷دوى 

وتوريد الر�صومات(.

�������رصا± عل������ى  2 توري������د املع������دات والإ

تركيبها.

3 تدريب العمالة.

4 تق������دË حق املعرفة والبيانات الغنية 

وم�صتنداتها.

5 تقدË الÎخي�ض ال�صناعي.

6 بيان براAات الخÎاع.

7 تقدË املعونة يف جمال الت�صويق.

داA ورفع  8 تقدË املعون������ة لتح�صني الأ

ا÷ودة وتقليل التكاليف.

���ي���ة  ���ن��� ����ة وال��� ���� ����Ñ����ي����ة ال���� ����ن���� ال����

ية ل ن ال

يé������ب اأن حتوز التنمية الب�رصية امل�صتغلة 

بالعلم والتكنولوجيا تقديراً فاFقاً على اأعلى 

امل�صتويات، وعل������ى احلكومات تنفيذ برنام 

طم������وì لنقل التكنولوجي������ا املالFمة ل�صمان 

نتاج الوطني، والعمل على التنمية  تطوير الإ

ولالرتق������اA باملéتمع الذي قوام������ه ال�صباب 

داA واجبهم  من الباحثني الذي������ن يتوقدون لأ

الوطن������ي يف البحث العلمي، لتحقيق التنمية 

التكنولوجية لوطنه������م اإذا ما اأعدوا واأح�صن 

تاأهيلهم وف������ق خطة ا�صÎاتيéية لال�صطالع 
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العل������م والتكنولوجيا  ب������ني  بواج������ب الربط 

نتاج على النحو التا›: وتطوير الإ

دخال   �صياZ������ة خطة وطني������ة �صاملة لإ

التكنولوجي������ا املتقدم������ة م������ن خ������الل و�صع 

 õصيا�صات حتق������ق اأق�صى ا�صتثم������ار للمراك�

البحثي������ة يف ا÷امع������ات ومعاه������د البحو 

نتاجي������ة لتحقي������ق التنمي������ة  واملوؤ�ص�ص������ات الإ

التكنولوجية للمéتمع.

بداع   ت�صéي������ع البحث والتطوي������ر والإ

بداع  والبت������كار، وتنمية التف������و¥ العلمي والإ

 õالتكنولوجي بني جمهور الباحثني يف املراك

Bلية للربط  ا العلمية وا÷امع������ات، واإيé������اد 

والتن�صيق بني ا÷هود البحثية يف ا÷امعات 

نتاجية  ومعاه������د البح������و واملوؤ�ص�ص������ات الإ

يف �صت������ى املéالت من اأج������ل ابتكار وتطوير 

تت������الAم والحتياجات  أ�صالي������ب تكنولوجية  ا

الوطني������ة، وت�صد الفé������وة التكنولوجية بني 

نتاج املحلي والعاملي. الإ

������ارب بع�ض الدول   ال�صتف������ادة من 

الراFدة يف جمال التنمية والتطور التكنولوجي 

التي ترتكõ التنمي������ة التكنولوجية فيها على 

أف������راد باحثني ذوي كفاAات  تاأهيل وتدريب ا

عالية.

 التو�صع يف اتفاقي������ات التعاون العلمي 

والتكنولوجي مع الدول املتقدمة، والتي تتي 

اإيفاد الباحثني يف مهام علمية وتكنولوجية يف 

جمالت fiددة لتطوير التكنولوجية الوطنية 

بهد± ع������الج الق�ص������ور فيه������ا، وحت�صينها 

وتطويرها مبا يتالAم وامل�صتوى العلمي.

�صي�ض ن�صبة م������ن الدخل القومي   ت

 õهي لل�رص± منها على البحث والتطوير، و

أق�ص������ام البحو واملعاهد  مراك������õ البحو وا

جه������õة  البحثي������ة وا÷امع������ات باأح������د الأ

واملعدات واملراج������ع الالزمة لقيام الباحثني 

كمل، ومنحهم  باأداA مهامهم عل������ى الوجه الأ

مكاف������اBت وحوافõ ت�صéيعي������ة حتفõهم على 

نتاج  البتكار والتطوير لتح�صني موا�صفات الإ

�صوا¥  وخف�ض التكلفة لي�صب مناف�صا يف الأ

املحلية والعاملية. 

 تطوير املناه������ التعليمية يف املرحلة 

ا÷امعي������ة  واملرحل������ة  ا÷امعي������ة،  قب������ل 

والدرا�صات العليا، للتعريف مبنõéات العلم 

والتكنولوجيا ا÷دي������دة وامل�صتحدثة لتن�صÄة 

ازات  جيل ي�صتوعب ويتق������ن التعامل مع اإ

التكنولوجيا املتطورة، ويتفهم بوعي واقتدار 

دور العلم والتكنولوجي������ا يف تطوير املéتمع 

وتنمية وزيادة قدراته.

 õالبح������و املحلية مبراك õربط مراك 

البح������و العاملي������ة، لالطالع ونق������ل اأحد 

البت������كارات العلمي������ة والتكنولوجي������ة حتى 

ت�صاير ق������درات البحو الوطنية مبا يحد 

من تطوير بحثي عاملي اأول باأول.
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 ج������ذب العلم������اA واÈ������ÿاA املتميõين 

جانب م������ن اÿارج لال�صتفادة  الوطنيني والأ

 õاته������م يف تطوي������ر مراكÈم������ن علمه������م وخ

البحو الوطني������ة فنيا ومنهéيا، وتقدÁهم 

�صاليب امل�صتحدثة  املعاونة للتعر± عل������ى الأ

يف الق������Îاب م������ن امل�ص������اكل وحله������ا علميا 

وتكنولوجيا. 

واأخ������ري Áثل العلم والتكنولوجيا الركيõة 

ازات  �صا�صي������ة الت������ي ت�صتند اإليه������ا الإ
الأ

املتقدم������ة لعاملن������ا املعا�رص، ويت�ص������كل على 

�صوFها مالم التطور يف هذا الع�رص، حيث 

يرتهن التقدم العلمي والتكنولوجي للمéتمع 

ع������داد الباحث العلمي   طي������ط ال�صليم لإ للت

املدرب واملوؤهل للقي������ام مبهامه يف التطوير 

التكنولوجي للمéتم������ع وتغيري واقعه، ونقله 

نقل������ة ح�صارية اإىل جمتم������ع متقدم يف هدى 

منه علمي مدرو�������ض ي�صتمل على عدد من 

العنا�رص قوامها:

 دعم كف������اAة ا�صتغالل املوارد القومية، 

ب�رصيا وبحثيا وتكنولوجيا وماليا.

 ا�صتغ������الل القن������وات املتاح������ة للتعاون 

العلمي والتكنولوجي.

 متابعة التطور التكنولوجي العاملي.

 تنمية القدرات التكنولوجية املحلية.

يم القدرة على مواجهة التحديات   تع

التكنولوجية fiليا ودوليا.

يم نقل التكنولوجيا املتقدمة عمليا   تع

رو± املحلية. وا�صتيعابها مبا يتالAم وال

نتاج   دع������م الق������درات التناف�صي������ة لالإ

�صوا¥ املحلية والعاملية. املحلي يف الأ

Ñل �ض دا الÑا الع ل اإ

القوة الب�رصية هي املنب������ع، والحتياطي 

ال�صÎاتيé������ي لال�صتثمار طول املدى، املعول 

بة، ت�صهم  عليه يف اإفراز ك������وادر علمية منت

بفاعلية يف تنمي������ة التكنولوجيا الوطنية يف 

املéالت كافة، ومن هذا املنطلق فاإن اإعداد 

الباح������ث العلمي للم�صتقب������ل يت�صمن العمل 

�صا�صية  ا÷اد والدوؤوب، لتوفري املتطلبات الأ

يف هذا ال�صدد على fiورين رFي�صيني:

�صا�صية  هيõ البنية الأ ول:  • املح������ور الأ
تÈات،  ملمار�صة البحث العلمي يف املعامل وامل

جهõة واملعدات واملراجع  وتت�صمن توف������ري الأ

والدوري������ات، وو�صاF������ل الت�ص������ال والتوثيق 

العلم������ي احلديث للح�ص������ول على املعلومات 

وح�رصها وت�صéيلها، يف جمال توفري خدمات 

البحث العلمي الوثاFقي، واإن�صاA دار طباعة 

دم الباحثني يف ن�رص  ون�رص علم������ي حديثة ت

بحوثهم وت�صهم يف   ر�صالة التعريف بالÎا 

العلمي، ون�رص الثقافة العلمية.

�صاليب  طي������ط الأ • املح������ور الث������اين: ت
عداد ال�صلي������م للباحث العلمي،  الكفيل������ة بالإ

أ�صاليب اإع������داد الباحث  ويت�صم������ن تطوي������ر ا



 á«Hô©dG É«LوdوæµàdG á«ªæتh AÉقàf’ áHو∏£ŸG á«é«تGÎ°S’G

3962011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

العلمي من املن�صاأ حتى امل�صب، اأي منذ تلقيه 

العل������م يف املدر�صة وحت������ى ممار�صة البحث 

تÈات واملعامل. العلمي يف امل

أ�صاليب اإعداد الباحث  طيط ا ويت�صمن ت

العلمي للم�صتقبل و�صع منه علمي متكامل 

ي�صتمل على العنا�رص التالية:

 تطوير التعلي������م ا÷امعي والدرا�صات 

العليا.

 اإر�صال املبتعثني اإىل اÿارج وا�صتقدام 

جان������ب، من خ������الل التو�صع يف  اÈ������ÿاA الأ

عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي 

مع ال������دول املتقدمة والراF������دة يف التطوير 

العلمي.

يم   نقل التكنولوجي������ا وتطويعها، وتع

ال�صتف������ادة من البح������ث العلم������ي وتوXيفه 

واÿدمات،  نت������اج  الإ تكنولوجي������ا  ÿدم������ة 

يم ال�صتفادة من براAات الخÎاع. وتع

 التو�ص������ع يف الن�رص العلم������ي، واإ�صدار 

بالتوثيق  والهتم������ام  العلمي������ة،  الدوري������ات 

العلمي، وت�صéيل براAات الخÎاع.

 التو�صع يف اإن�صاA املدن العلمية احلديثة 

ÿدمة املéتمعات  ا÷دي������دة وفروع العلم 

املتقدمة.

جهõة  Bلية للربط والتن�صيق بني الأ  اإن�صاA ا

واÿدمية،  نتاجية  الإ واملوؤ�ص�ص������ات  البحثية 

داA و�صد الفéوة التكنولوجية يف  لتطوي������ر الأ

نتاج واÿدمات بني اÿارج والداخل. الإ

بداع والخÎاع   حتفيõ الباحثني على الإ

 õوحواف õFوالتطوير والبت������كار، ور�صد جوا

ت�صéيعية مر�صي������ة لهم تتنا�صب واملéهودات 

والعاFد من بحوثهم.

�صي�ض ن�صبة م������ن الدخل القومي   ت

لل�������رص± على البح������ث والتطوي������ر، وتõويد 

تÈات واملكتب������ات باحلديث من  املع������ا⁄ وامل

جه������õة واملع������دات، واملراج������ع والدوريات  الأ

العلمية احلديثة.

 وختام������ا، ف������اإن اإقام������ة م������دن علمية 

دم املéتمعات احلديثة  متكاملة حديث������ة، ت

وف������روع العلم املتقدم، تعد خطوة هامة على 

الطريق لتهيÄة املنا للباحثني، لكي يتفرZوا 

ويعكفوا عل������ى توXيف البح������ث العلمي يف 

ف�صل يف  خدمة وتطوي������ر املéتمع نح������و الأ

احلا�رص ويف امل�صتقبل.

¥µ
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ول م������ن القرن الع�رصين  د الواقعي������ة ا�صمها اإل يف الثلث الأ بداي������ة، ⁄ 

عر قبلها صعر قبلها صعر قبلها  صود هنا ا�صمها ال������ذي يدل عليها، حيث كان ال�صود هنا ا�صمها ال������ذي يدل عليها، حيث كان ال� ود هنا ا�صمها ال������ذي يدل عليها، حيث كان ال�صود هنا ا�صمها ال������ذي يدل عليها، حيث كان ال�ص .. واملق� .. واملق�صالفاF������ت صالفاF������ت

ية، صية، صية،  صهدا± واملنازع من رومانتيكية، وخيالية، وافÎا�صهدا± واملنازع من رومانتيكية، وخيالية، وافÎا� Á������ور بدلFل flتلفة الأ

Îك������ة. ولكنها صÎك������ة. ولكنها صÎك������ة. ولكنها –اأي تلك كان اÿيال وحد√  ي������ة وزخرفية. قد تكون م� ي������ة وزخرفية. قد تكون م�صولف صولف

Èم������ن الطرافة.. ولكن ع Èم������ن الطرافة.. ولكن ع Èم������ن الطرافة.. ولكن ع oدعدعدم oعيعي ي ل ي لداA لف لداA لف يتح������ر مبéالها احلي������وي يف اأ

كال صكال صكال  ص�ص� Zريõة خطابية.. بيد اأن التطور –كما هو معرو± يف الفكر رف�ض الأ
اعر صاعر صاعر  صخذ ال�صخذ ال� اة; فاة; فاأ ة; فصة; فص ا� ا�صعر ب صعر ب ا�ص ا�صعر ب عر ب صدب بعامة، وال�صدب بعامة، وال� نا احلديث لالرصنا احلديث لالرصنا احلديث لالأ رصالتي كانت يف ع�رصالتي كانت يف ع�

. ر ض ر  ضا اأ و

. Ñ ر ر : الفنا اأن ل الفن الع

❁❁

ò

ضعر  ا  ال ا وبدا عية  ا ال

ر احلد ر احلدض ر احلدض ضالعرب ال�ضالعرب ال�

ام يل  ا امض يل  ا ض ااإ

❁
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إبالبحث له عن طريقة تك������ون اإبالبحث له عن طريقة تك������ون اإيéابية فيما 

اث������راث������راً بالهéمة )العلمية(  أ اىل و�صعه متاىل و�صعه متا إيعود اإيعود اإ

إقعية( هدفت اإقعية( هدفت اإىل اأن  الوافدة.. فكان������ت )الوا

ب������ صب������ صب������ التعبري عن اله������م الوطني والقومي  صت�صت�

إلق������ول اإلق������ول اإذ Áكن اأن  ص �ص � ص ص ا والنتماF������ي –اإذا
اعر، بيÄياصاعر، بيÄياصاعر، بيÄياً يف  صل�صل� ن�ص������ع ذلك يف )يومي������ات( ا

داA.. بحيث Áكننا  ������ة وص������ة وص������ة والتن������اول والأ صملعي�صملعي� ا

 Èصب ع Èصب ع Èب ع ص�ص� ا��رصا��رصاً اأ ��رص���رص� �ح�����ح���� ع������ر صع������ر صع������ر – صل�صل� إلق������ول: اإلق������ول: اإن ا ا

اياها كاياها كاأنه يحم������ل بطاقة الواقعية  إملرحل������ة اإملرحل������ة اإ ا

عبية..صعبية..صعبية.. صل�صل� ا

ه������ذا.. وملا كان������ت الواقعي������ة عموماً يف 

������ب ص������ب ص������ب  صح�صح� – )الرومانتيكي������ة(  ولي������دة  دب  الأ
نيف صنيف صنيف احلدي������ث والذي تكرر احلديث  صلت�صلت� ا

ياً  ن������ا.. فالورصن������ا.. فالورصن������ا.. فالواقعية –تاري رصعنها يف ع�رصعنها يف ع�

�ت ب�ت ب� )حاله������ا( احلديث عام 1850م بعد  أ بدا

يادتها صيادتها صيادتها  ������ة ب� ������ة ب�صلرومانتيكية fiتف صلرومانتيكية fiتف اأن كان������ت ا

أك  1830( عند ا دب )1780 على ع������ا⁄ الأ

يللى، صيللى، صيللى،  صدباA مث������ل: باي������رون، �صدباA مث������ل: باي������رون، � اع������راع������راA والأ ع������رصع������رص صل�صل� ا

كني، وZوتة، صكني، وZوتة، صكني، وZوتة،  ، بو� ، بو�صكيت�ض، بليك، وورد ور صكيت�ض، بليك، وورد ور

اتوبري������ان، ولمارتني.. صاتوبري������ان، ولمارتني.. صاتوبري������ان، ولمارتني..  صكوت، و�صكوت، و� كوت، و�صكوت، و�ص ص، و�ص، و� ������رل������رل������ر لصلص صو�صو�

م������وات، مما يéعلها  وZريه������م.. يف عداد الأ

ته  ا، بغرا، بغرابة نتاجها وك لA بدولA بدوؤلA بدايًة وتتميõ عند هوتتميõ عند ه

يõت بعدFذ يõت بعدFذثم  موليته.. صموليته.. صموليته.. الرومانتيكية –ثم  صو�صو�

 .õكيÎوال والتهذيب   Aوالنتقا ضا�ضا�ض  ا�صا�ص صبالخت�صبالخت�

1885م(  ������د مما ول������د مما ول������د املذهب الواقعي )1850

اإىل جانب الطبيعية، والرمõية وهنا ل نن�صى 

الÈنا�صي������ة كمذه������ب، وال�صوريالية )1920

1930(.. وقد كانت كل حركة )مذهب( من 

هذ√ احل������ركات تن�صاأ م�ص������ادة للحركة التي 

�صبقتها، ما عدا )الطبيعية( التي ن�صاأت كرد 

فع������ل للرمõية املعا�رصة لها; احلركتان ن�صاأتا 

1905م(. متعا�رصتني وازدهرتا من )1875

اإن الواقعية –اإذاً ن�صاأت كمذهب )اأدبي( 
متاأثرة باحلركة العلمية التي ‰ت –كما هو 
خريين من القرن  معرو± منذ الثلث������ني الأ

التا�ص������ع ع�رص ‰واً ⁄ ي�صب������ق له مثيل، فاإذا 

بهذ√ احلركة الطبيعية توؤثر بéميع النواحي 

ن�صانية، فت�صب اأقرب ما تكون  يف احلياة الإ

أبع������د ما تكون من  اإىل الواق������ع ال�رص±.. وا

ييل. اÿيال والت

ه������ذا املذهب الواقعي دخ������ل يف ال�صعر 

العربي عام������ة، وال�صوري خا�صة، عن طريق 

ال�صعراA التقدميني; فقد راأت بع�ض الفÄات 

ار�ض كتابة ال�صعر ولها اأفكار تقدمية  التي 

ار�ض كتاب������ة ال�صعر.. �رصورة  ومعا�������رصة و

د فيها  تطوي������ر الكتابة ال�صعرية اإىل حيث 

اوباً  �صدى لهمومها القاFم������ة الراهنة.. و

من قبل النا�ض الكادحني.. بالتا›.. وذلك 

1939، اإذ  ع������È احلربني العامليت������ني 1914

أنها  راأت –ا÷ماه������ري يف )الواقعية( على ا
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ولي������دة العمل املتوا�صل ع������È القرون.. فهي 

ت������رى اأن الفطن������ة والعلم واÈ������ÿة وا÷هد 

نتاج ورف������ع م�صتوى احلي������اة املعي�صية  يف الإ

اأمور تكف������ل تاأمني حاجات ول������وازم النا�ض، 

وتõي������د يف املéموعة العام������ة املنتéة خÈة 

ومعرفة ووعياً.. ول نن�صى احلرية.. احلرية 

امل�صوؤولة..

دب عام������ة، وال�صعر خا�صة  وكذلك، فالأ

وه������ام واÿراف������ات  الواقع������ي ل يوؤم������ن بالأ

التي تبتعد باملéتمع ع������ن احلياة احلقيقية 

املكافح������ة يف �صبي������ل الزده������ار.. وه������و ل 

ي�صتنب������ط مو�صوعات������ه من الذه������ن املنعõل 

، والفÎا�������ض، والتõويق الõخريف  ال�صاط������

أو  ريدات������ه املاوراFية ا عي يف  sفق������ي املد
الأ

�صية.. بل –ه������و يوثق �صلته باحلياة  ال�ص

احلقيقة، ويحاول اأن ي�صورها ت�صويراً فنياً، 

اإيحاFي������اً، ملمو�صاً، يف رع�صة جميلة م�صتفõة 

دب الواقعي يوؤمن – باأداA جميل.. وهو –الأ

ل�صك بقيمة الفرد امللتõم وجهود√ كمكاف 

واع اإىل جان������ب ازدياد وع������ي ال�صعب املناف 

ال�ض حقوقه، وت�صوير ال�رصاع القاFم  ل�صت

بني كل نقي�ض �صاعد وبني نقي�صه الرجعي 

املنهõم; واإعانته بذلك الت�صوير على حتقيق 

Zايت������ه; فاإن تطور الب�رصي������ة يقوم على ذلك 

ال�������رصاع القاFم يف جهة م������ن جهاتها، هذا 

هو..

ومل������ا كانت الواقعية ه������ي فهم )الوجود( 

عل������ى حقيقت������ه دون زيف، فق������د وجد فيها 

أم������ل احلل احلا�ص������م مل�صكالت  التقدمي������ون ا

الوطن عن طريق درا�صته درا�صة مو�صوعية 

ومبنه علمي و�صاد¥ ونبيل ونري.. فقد ن�صاأ 

وXه������ر �صعراA تواىل تفاعله������م مع جمتمعهم 

�صكال  ذوا م������ن الأ العرب������ي ال�ص������وري، وات

امل�صتحدث������ة هدف������اً للتعب������ري ع������ن نوازعهم 

هم  التقدمية )الوطني������ة والقومية( فثار اأك

على القيود الوراثية امل�صتقرة.. فانطلقوا –
مع Zريهم من �صعراA الوطن العربي اأمثالهم 

–وكتبوا �صعر )التفعيل������ة( متéاوزين )وحدة 
البي������ت( املع������رو±.. وهنا لب������د من تطعيم 

البحث يف الواقعية كÈه������ان.. فاإذا بال�صعر 

أ.د.نذير  ه������ر يف ق�صيدة ل������� )ا الواقع������ي ي

م������ة( كنم������وذج: وهو يق������ف على �صف  الع

احلياة: 

دول رب ا ا  يا  الÑ�ض م اأ  ل

د واأ ض ال و ض و اأ

Ñل Ñا ال ضدو اأ رور اأو ن ض وننا ال

o Ñ Ñ واأ �ضنا م  ا  بي  oر

o م نا احلياة و  ع ض 
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o ف £يÄة  ل  نا.. ف  o الÑي

o �ض o �ضÎ و ا اأو  د والإ احل

❁    ❁    ❁

رفة نا والع نا الأ نا فع  o الÑي

£رفة ة ا نا الفر دا و لنا 

ية وال�ضف فية بعدgا والعا وال£ا

£رفة ة ا £ ضد ا  مع  و

ة ضف احلياة ا gيا مع gيا اإىل 

ة V �ض م�ضيةo ا ال�ضف والفيا والأ

ررة نا والرو ا واحل وال

1 ة نيا ال و واأ ا ال ا يا  ن

ألب�صها �صاعرها  اإنها من الواقع وقد ا

Xاللً جميل������ة �صادقة الدلل������ة، وهذا 

اأ‰������وذج اBخر يف ت�صاعيفه Xالل قريبة 

من واقع كاتبها ال�صاعر �صوقي بغدادي:

oار���Ñ��� ���ر  و م���� ال���ع��� ���� ��� م���� ���ي���ا

oدران������� ن������ار������� ���ر و ����� U���ض��� ����� �����ا

���ة ��������������ر ن�������ض��� ����� ل ����� ���������اف���������  اأ

oار ������ر ب��ع��ي��ن�� اأن������ ب�������ض���در ول

���د ���ض���ا و  �� ��ض�� ف�� اأ   �����V وم�����ا 

ار.. ����Ñ���� ب������ال������د ف������������ ���� ������������ و

��������ا واإ  o ������ ������ر اإ  ب�����ع�����ار  ول����ي���������س 

oالعار  g سV اأ اأ  Ñن  ع و

والق�صيدة هذ√ وردت ب،19بيتاً بعنوان 

)ن�صيد ال�صب������اب( حيث اعتÈ������o ال�صاعر من 

الواقعيني وله دي������وان عنوانه )اأك من قلب 

عرج اإليه..
واحد(، ي�صيق املéال هنا لأ

�صتاذ وجيه بي�ص������ون يف �صعر√  وه������ذا الأ

راA، حيث  Bواقعي������ة موؤ�صي������ة و�ص������د¥ يف ال

ن�صان �صقي قا�صى ما قا�صا√: نتطر¥ لإ

م���ا ��� ����ض����ا  ����ا ���ي�������س م����ا  ���� ل����  ف����

����ي����ن����ا ������� ال����ع����ا �������g ������ ������ ا  ل�������������

����رن���� ������ن������ ف������Ñ������ا  ���� ال������ ���� ����

ن�����ا �����ن����� ا  ����� ����� ����� ب���������   ����������� اإىل 

���ع���ا  ��� ������د ل��� ������ �������ض���ع��� و م�������ض��� 

���ن���ا ���ر �������ض���ع���  ��� �����ض����� ل��� �����ا ال����� ف�����
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��ي��ن��ا ف���������  ����ض���� الأ ا ���� ������اأم������ل  

����ن����ا. ����  �� �� �� ��ال��  ���Ä��� ������ا  و

�صحي������ هذا ال�صعر واإن جاA فيه م�صحة 

رومانتيكية ولكنه يف �صبكه واقعية fiببة، اإن 

حياة ذلك ال�صقي ه������ي كمثلها حياة العامل 

.. املكاف املناف

 Aه������ذا، وهن������ا �صع������ر واقع������ي ل�صعرا

–عندنا منهم: اأحم������د ال�صايف النéفي –
 واأجمد الطرابل�صي، وخري 

)4(
عا�صق دم�ص������ق

الدين الõركلي و�صليم الõركلي، وندfi Ëمد 

 oك Aكذلك هنا �صعرا )ìيف و�صف������ه )للفال

..õوكانوا من الواقعية يف مكان حري

لق������د انطلقت الواقعية.. حتى )اÿليلية 

م( كم������ا مر، وكذلك )التفعيلة( التي  يف الن

داA حيث  ر كاتبيه������ا �صعبة الأ هي –يف ن
يكون فيها العتماد عل������ى التنا�صب وتوازي 

لعيب  )اأج������õاA ال�صطر( ل )البيت( ث������م الأ

البالZي������ة، اإنها ك�ص������ور )بيكا�ص������و(، تاأخذ 

جمالها من انهدام الن�صب وحتر وا�صطراب 

الل وتال�صي امل�صافات  اÿطو• وتداخل ال

واهتõازها يف ال�ص������ورة ال�صعرية وفق مõاج 

مoعني.. وبعدFذ جاA ال�صعر احلر –املر�صل 
ذ  مع �صعر الوطن الذي من هذا النمط ليت

م�صطلحاً معا�������رصاً هو ال�صعر املنثور –منذ 
1914( ثم م�صطل  جرجي زيدان )1861

خري من القرن  ق�صي������دة الن منذ الرب������ع الأ

������رد ه������ذا ال�صعر  )20( املا�ص������ي، حي������ث 

‰������ا• الثابت������ة وليõال  عل������ى املذاهب والأ

يف خ�صم الوطي�������ض.. اإذ تقراأ يف )�صطور√( 

التي لي�ض فيها ال������وزن والقافية والتفعيلة.. 

واإ‰ا تلم�ض يف تلك ال�صطور �صاعرية �صعرية 

خال± �رصدية الن الع������ادي التقريري.. بل 

 Èثمة �صور تلميحية �صاعرية يف �صياقاتها ع

 Èياحات مفرداتية عõللها ان لغة جميلة تت

رع�صات ح�صا�صيتها تكمنo يف ذاتها املبدعة 

ية ال�صعرية  اإن �ص������ التعبري اإنه������ا اأي الن

o ا�صتفõازاً يف فك������ر القار احل�صيف  ب ت

Zري الع������ادي واملق�صود )املثق������ف(. اأما من 

كت������ب بهذا النمط املنفلت من ربقة و�رصامة 

 يف ع�رصنا 
o
������ oدودي������ة امل������ورو ه������م كfiو

أ�صري اإىل:  الراه������ن.. وهنا لي�صعن������ي اإل اأن ا

اأحمد ال�صايف النéف������ي اإذ يف �صعر√ واقعية 

مثل  ن�صانية املعذبة �صادقة ببحثها ع������ن الإ

)الطفل املهان(، »جملة املعلم واملعلمات« عام 

1934 دم�ص������ق، وZري√ يف دواوينه امل�صهورة 

–رحمه ا .
، فف������ي القطر العربي ال�صوري  o oاأقول ك

منذ مطالع القرن الع�رصين الفاFت –ح�رصاً 
ه������م: د.يو�صف �صم������ارة )يف جمل������ة الفكر( 

2 ع������ام1946 وع������دد ني�صان  ال�صهري������ة –
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دي������ب م������õداد ال�صطى  1946 دم�ص������ق، والأ

وله جمموعة م������ن )ال�صعر املنثور(، و�صليمان 

عواد، وعلي اأحمد �صعي������د اإ�صÈ )اأدوني�ض(، 

رن������اوؤو• /املحامي يف  ث������م عبد العõي������õ الأ

 حõيران 1946 
)5(
جملة )القيث������ارة( الالذقية

أرناوؤو•،  ، وحمدي ا أيار1947، وفا�صل كن وا

وعلي اÿ�ض، وفا املدر�ض، واأورخان مي�رص 

)ال�صوريا›( وعلي النا�������رص الطبيب، ومنري 

احلامد، ه������وؤلX Aهروا يف »القيثارة« امل�صار 

اإليها.. كذلك كتب اإ�صماعيل عامود ق�صيدة 

������ه fiم������د املاZو•  م������ن �صلمية  oالن������ تبع

)بلدتهما( واليا�ض الفا�صل، و�صال دروي�ض، 

وخ�������رص قنوع، وfiمود ال�صي������د )م�صيا±(. 

جمي������ع هوؤلA كتبوا ق�صي������دة الن وZريهم، 

لله������ا يف تالفيف �صطورها  بروì واقعية تت

و�صورها X������الل وفرو¥.. fiبب������ة وجميلة 

.
)6(
ìõفاقها امللونة بقو�ض قB خالل مداها وا

واأخرياً كما نوهت ح������ول )الواقعية( يف 

دب بدAاً من منت�ص������ف الثالثينيات –اإذا  الأ
�ص التحديد ج������اAت هذ√ الواقعية ومعها 

أي�صاً الرومان�صية وال�صوريالية  ������ري ا كانت 

ذ ال�صعر – والÈنا�صية والرمõي������ة حيث ات
عندنا من هذ√ املذاهب م�صريته احل�صارية، 

حي������ث تلم�ض يف �صعرنا املعا�رص الراهن هذ√ 

�ص������ارات مدموجة ومتناZم������ة ومت�صابكة  الإ

ومتقاطع������ة يف بع�صه������ا البع�������ض وخا�ص������ة 

ي ال�صعري(  النمط )التفعيلي( والنمط )الن

احلديث واملعا�رص الراهن.. حيث ا�صتعريت 

ه������ذ√ الت�صمية من )بودلري( األ وهي )عفوية 

ال�صاعر(..

Bم������ل اأن يعذرين من Z������اب عن ذاكرتي  ا

أو املذهب الواقعي،  من ال�صعراA يف النمط، ا

ل�صيق املé������ال.. اإذ يحتاج هذا املو�صوع اإىل 

.Aاõج كتاب متعدد الأ

جملة ا÷ندي –دم�صق 16�صبا• 1952م.  1
جملة ا÷ندي –دم�صق 10اBب 1951م.  2

أيلول 1936م. ن�صانية –دم�صق اBب وا جملة الإ  3
م حياته واإنتاجه ال�صعري يف �صورية –دم�صق، منذ اأول الثالثينيات اإىل  اأحم������د ال�صايف النéفي: عا�������ض مع  4
، حيث ولد هذا ال�صاعر يف النéف عام 1897 وتويف عام 1977،  1977 أثناA اأحداثه������ا  وفات������ه يف بريوت ا

1362ه�  �������رص±. جملة ال�صباì )الدم�صقية( ع������ام 1943م  أ�صه يف النéف الأ ونق������ل جثمان������ه اإىل م�صقط را

.) �صتاذ فوؤاد ال�صايب وهي درا�صة �صاملة عن ال�صايف، )رحمه ا اأ�صدرت عنه عدداً خا�صاً كتبه الأ

أيار1947. الالذقية حõيران 1946، ا جملة القيثارة   5

الهوام�ش
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¥µ

، وجيه بي�ص������ون )1901 1969/9/20(، وجيه  �صتاذ ال�صاعر عبد املع������ني امللوحي –الواقعي ومنه������م: الأ  6
البارودي )الطبيب –حماة(، وعبد ال�صالم العéيلي يف ديوانه )الليا› والنéوم(، وعبد ال�صالم عيون ال�صود 
 ، 1954( حم�ض، عبد الرحمن عيا�ض –املحامي )حماة( يف جملتي ال�صباì والنواعري، و�صنية �صال 1922(
ية، واأمل جراì )1961(، حامد بدرخان، عاF�صة  ونوري ا÷راì، ويا�صني رفاعية، يف جمموعته ال�صعرية الن

أرناوؤو•، م�صطفى النéار، وفيق خن�صة، fiمد عمران )يف املالجة(.  ا

دبية الكÈى يف فرن�صا –�صل�صلة زدين علماً بريوت ترجمة ال�صديق فريد انطونيو�ض. املذاهب الأ  1
دبية –ترجمة جورج طرابي�صي. اهات الأ ال  2

جملة الطليعة والثقافة الوطنية )لبنان(، وZريها من الدوريات كال�صباì الدم�صقية)املحتéبة(.  3

مراجع البحث
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sت الكاFنات، وعمsت الكاFنات، وعمs الك������ون ال�صكون، وخفتت 
أ أقب������ل الليل وه������دا إحت������ى اإذا ا إحت������ى 

������وات.. داعب الكرى ا÷فون، وا�صت�صلم كل كاFن وبات يف �صبات عميق، ص������وات.. داعب الكرى ا÷فون، وا�صت�صلم كل كاFن وبات يف �صبات عميق، ص������وات.. داعب الكرى ا÷فون، وا�صت�صلم كل كاFن وبات يف �صبات عميق،  ص�ص� الأ

إام، اإل الواحد القهار:  إام،  ام، �ام، � �ن�صان وحيوان، فكل كاFن يف هذا الوجود ين�ن�صان وحيوان، فكل كاFن يف هذا الوجود ين إ فر¥ بني اإ إ فر¥ بني  ل

. البقرة: 255.  ل ول ول ن ن ةنةنة ض ضن  ن  o oذ oذذ اأأ ا  ا  ل

عر صعر صعر  ص، ودون ذلك ي�ص، ودون ذلك ي� يطاصيطاصيطاً ص ن�ص ن� ن�صان من نوم هاد كان قوياً إذا ا�صتيقß الإذا ا�صتيقß الإ ا ف������ا ف������اإ

ا•، واحلرمان صا•، واحلرمان صا•، واحلرمان  ص�صه، فليلة من النوم الهان حتافß على الن�ص�صه، فليلة من النوم الهان حتافß على الن� أ اكاكاأن Zمامة تلف را

.Aدا فا�ض يف الأ دي ودي وؤدي اإىل ان ومن ذلك يومن ذلك ي

. ر ض ا 

. فر : الفنا  ال ل الفن الع

❁❁

ò

�ضفة الن� ف

�ض� �ض� الد   الد 

❁
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النوم وXيفة حيوية يقوم بها الكاFن احلي 

ليقي نف�صه م������ن التعب، وXيفة فيõيولوجية 

لها �صب������ب وت�صتهد± نتيé������ة، ول Áكن اأن 

اأو ذهنياً مقبولً من اإن�صان  ًداAًداAً عملياً
أ نتوقع ا

������ل على قدر كا±ص������ل على قدر كا±ص������ل على قدر كا± م������ن النوم. هذا  صل يح�صل يح�

لم������ة وما يرافقها م������ن �صكون الليل  إواإن ال إو

ن�صان  وهدوA احلركات، كلها عوامل تهي لالإ

رو± املنا�صبة للراحة والنوم، واإن تعاقب  إال رو± املنا�صبة للراحة والنوم، و إال

اة �اة �اة  �ية م������ن نوامي�ض احلي�ية م������ن نوامي�ض احلي B اللي������ل والنهار هي ا

ره������ا ا لعباد√. واللي������ل لبا�ض،  الت������ي �ص

ور. صور. صور.  صبات، والنهار ن�صبات، والنهار ن� بات، والنهار ن��بات، والنهار ن�� �والنوم �ص�والنوم �ص

أ�صا�صية  ��رصورة ���رصورة ���رصورة ا �وتعاق������ب الليل والنهار �����وتعاق������ب الليل والنهار ����

ل�صتمراري������ة احلي������اة، ومن املح������ال علمياً

أو ليل  مدي رصمدي رصمدي ا رصن ت�صتم������ر احلياة مع نه������ار �رصن ت�صتم������ر احلياة مع نه������ار � اأ

مدي.. رصمدي.. رصمدي..  رص�رص�

ض النه������ار للمعا�ض النه������ار للمعا�ض وال�صعي  ضي�������ضي�������ض ي�������صي�������ص � �ص ت ص ت sاإن

 Aوم والهدو������� Aوم والهدو������� Aوم والهدو������ � الليل للن� الليل للن ضي�ضي�ض ي�صي�ص � �صوالعم������ل، وت صوالعم������ل، وت

وال�صك������ن، ه������و حقيقة علمي������ة كونية اأكدت 

إحتها، واإن  إحتها، و حتها، وصحتها، وص صجمي������ع البحو الطبية عل������ى �صجمي������ع البحو الطبية عل������ى �

ن�ص������ان flالفة قوانني الكون هذ√  fiاولة الإ

اب������اب������اأن ين������ام يف النهار وي�صعى عل������ى رزقه يف 

كد وكد وؤكد  وحت������ه لنك�صات كبرية. وتوحت������ه لنك�صات كبرية. وت حت������ه لنك�صات كبرية. وتصحت������ه لنك�صات كبرية. وتص ص �ص � ضالليل يعر�ضالليل يعر�ض

در خطر صدر خطر صدر خطر  صكل م�صكل م� كل م�صكل م�ص صن عمل الليل ي�صن عمل الليل ي� بح������ا اأ الأ

ر¥  مل ازدياد اصمل ازدياد اصمل ازدياد الأ ص ي�ص ي� رصحي يف العا⁄ املتح�رصحي يف العا⁄ املتح�رص حي يف العا⁄ املتح�صحي يف العا⁄ املتح�ص ص�ص�

� الق� القدرة على �درة على �درة على  ضبي ونق�ضبي ونق�ض بي ونق�صبي ونق�ص صرها¥ ا÷هاز الع�صرها¥ ا÷هاز الع� إواإ إو

نع  ني��ني��ني الطب  ������ �ن قوان����ن قوان��� انت������اج; م������ن هنا فانت������اج; م������ن هنا فاإ الإ

ال�ص�تمرار يف العمل الليلي، وتفر�ض وجوب 

املناوبة ب�ص�ورة دورية بني الليل والنه�ار. 

 : الي�ة الن�

اإنs الن������وم ه������و نت������اج عملي������ة اإيéابي������ة 

ومة املت�صابكة، ولهذ√  ت�صتهد± تثبي������ط املن

أ�صف������ل ال�صا¥،  العملية مراك������õ موجودة يف ا

�صارات  وتت������م بو�صاطة اإفراز م������ادة ناقلة لالإ

ن�صان يف النوم كحالة من  ية فيدخ������ل الإ امل

 . حالت ال�ص�لو

ت�صون بني الدما واحلا�صب  ويربط امل

›، فاحلا�صب بعد ا�صتعمال طويل يحتاج  Bال

õن فيه اأي م�صتéدات  ف������Îة من الõمن ل ي

 Aأثنا ليقوم باإعادة الÈجم������ة; والدما يقوم ا

ل�ض مما هو  الن�وم بت�صفي������ة ح�صاباته والت

�ة على اأمت وج�ه.  Zري مالFم ليقوم يف اليق

تلف النوم ع������ن الغيبوبة يف اإمكانية  وي

اإنهاFه ب�صهول������ة، فيمكن اإيقا ناFم بوم�صة 

�ص�اطع������ة، ول يتحق������ق ذل������ك م������ع امل�صاب 

بالغيبوبة. 

������م الرا�صدي������ن اإىل �صب������ع  ويحت������اج مع

طفال يحتاجون اإىل 
�صاعات نوم كل ليلة، والأ

فÎة اأطول ت�صل �ص������ت ع�رصة �صاعة.. وعند 

عمال ا÷�صدية والذهني������ة يحتاج البدن  الأ

لنوم اأط�ول. وتق������ل احلاجة عندما ل ي�صغل 

 .Aن�صان �صي بال الإ
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 : اأم واأم�ا

أماناً  د يف النوم اأمناً وا و

من اÿ������و± والقلق; لذا فقد 

Z�ص������ي ا جنود õ������Zوة بدر 

بالنعا�ض اأمنًة لهم، وربط على 

قلوبه������م وق������د كان������وا قلة من 

الع�دد. 

وتدل التéارب كما �صبقت 

�ص������ارة – عل������ى اأن احليوان  الإ
أoعطيت  ين������ام، فق������د ا أي�ص������اً  ا

جمموع������ة من الكالب ZذاAها 

بالكام������ل وحرمت م������ن النوم، 

يف حني حرم������ت جمموعة من 

الغذاA وتoرك������ت لتنام، فماتت 

رمت من النوم  oالكالب التي ح

أم�ا التي  أي������ام، ا بعد خم�ص������ة ا

رم������ت م������ن الغ������ذاA وتoركت  oح

لتن������ام فقد قاومت ا÷وع اأك 

من ع�رصين يوم�اً. 

لة:  ي ال

وهي النوم منت�صف النهار، وهي مطلوبة 

ن�صان على قيام جAõ من الليل.  عانة الإ لإ

ونهى النبي الكرË  يف حديث �صححه 

احلاكم ووافق�������ه الذهبي  اأن يقعد الرجل 

نs اأمر البدن ل 
�ل وال�صم�ض، وذلك; لأ بني ال

ي�صتقيم اإل اإذا �صار على وترية واحدة يف جميع 

نs يف �ص������وA ال�صم�ض  عدا 
اأع�صاF������ه، ولأ

أ�صعة Zري مرFية، منها:  �صعة املرFي������ة  ا الأ

 ..Aية، ومنها: حت������ت احلمراéف������و¥ البنف�ص

فاإذا ح�������د ذلك يف جAõ م������ن الب�دن دون 

ع�ص�اA، وت�صو�ض  خر ا�صطربت وXاFف الأ Bال

الدوران.

ض واأمراVس:  م

م������ع تق�دم العمر ي�صب النوم اأقل عمقاً، 

ق������ل حركة،  وه������ذا يعن������ي اأن الناFم يفيق لأ
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وتوؤكد الدرا�صات اأن م�صكلة النوم تنéم عن: 

�صاب������ة بالروماتõم، وحرق������ة املعدة التي  الإ

ت�صبب ال�صعال، واأمرا�ض جهاز التنف�ض. اأما 

اأمرا�ض النوم فهي: 

: وهو عدم الرتياì ا÷�صدي  ��� اأول: ال

طفال الذين  والعقلي ويك حدوث������ه عند الأ

هر  Áت������ازون بالن�ص�ا• الõاF������د، وياأخ�ذ م

احلركة والتقل������ب وركل الغط�اA وال�صتيقا 

�صوات.  لأخف الأ

ة  : ويتمثل ب�صعوبة النوم وك ر اني���ا: الأ

وانه، ويرافقه  ة وال�صتيقا ال�صابق لأ اليق

 ،õيõض ع� كاBبة، وقد يكون ب�صبب فقدان �ص

������ام. وي������رى  أو تن������اول الوجب������ات دون انت ا

ر¥  أ�صباباً وراثية، اأما الأ ر¥ ا املهتم������ون اأن لالأ

أو  العابر فيكون ع������ادة ب�صبب اأزمة عاطفية ا

 ، أك أة ا ر¥ ي�صاحب املرا م�صكل������ة عاFلية. والأ

مم������ا ينبغ������ي اأن حت�صن ال�������رصو• ال�صحية 

حلياتها. وللتغلب على ه������ذا املر�ض يoن�ص 

مبا يلي: 

 ع������دم الذه������اب اإىل ال�رصي������ر اإل عند 

ال�صعور باحلاجة اإىل النوم. 

 عدم البقاA يف ال�رصير بعد ال�ص�تيقا 

�صباحاً. 

 تن������اول وجبة ع�ص������اA خفيفة يف وقت 

مبكر من الليل. 

 القي������ام بتمرين������ات ريا�صي������ة خفيفة 

والنتبا√ اإىل درجة حرارة Zرفة معتدلة. 

ن������ب الغ�ص������ب وال�صé������ار العاFلي   

خرين يف  Bوا÷������دل والنقا�ض احلاد م������ع ال

ع�صاب املتوترة هي  نs الأ
الفÎة امل�صاFي������ة; لأ

ألد اأعداA النوم.  ا

نب   ع������دم قراAة الكت������ب ال�ص�عبة، و

 .Aال�صو�صا

 النوم يومي������اً يف التوقيت نف�صه وتعلم 

 .AخاÎ�ال�ص

ر¥  وين�ص علم�اA ال�صحة امل�صابني بالأ

اأن يبتعدوا عن تناول القهوة وال�صاي والكول 

وZريها قبل ث������ال �صاعات من النوم.. كما 

ين�صح������ون بعدم تن������اول املنوم������ات اإل عند 

ن  ال�رصورة الق�صوى، وبا�صت�صارة الطبيب; لأ

اللéوA اإليها كامل�صتéري من الرم�ص�اA بالنار. 

مر اإىل 
ول������كل دواA اأعرا�ض، وقد ي�ص������ل الأ

دمان.  الإ

واإنs حتويل الذهن عما ي�صغل �صاحته من 

مة خالق  التفكري باملكدرات اإىل التفكري بع

ر�ض وال�صتعان������ة به; يك�صب  ال�صم������وات والأ

ر¥ ه������دوAاً نف�صياً ي�ص�اعد√ على  امل�صاب بالأ

النوم والطمÄنان. 

نs املت������اأ⁄ ل ين������ام قبل زوال 
أ ومع������رو± ا

اأمله، واÿاF������ف ل ينام قبل اأن يتبدد خوفه، 

وا÷اFع ل ينام قبل اأن يذهب جوع�ه. 
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ثالث������اً: امل�ص������ي والرعب: ويح������د بعد 

)حوا›( �صاعتني من النوم وي�صتمر من عدة 

دقاFق اإىل ن�صف �ص�اعة، وتكون م�صية الطفل 

ذى، ويف  نب الأ ة ولكنه قادر عل������ى  متع������

م  . ويعي�ض مع ال�صباì ل يتذكر م������ا حد

أثناA النوم قد يقت�رص  طف������ال حالة التكلم ا الأ

على التمتمة التي تعك�������ض ن�صاطات �صابقة، 

مم������ا ينبغي جع������ل الف������Îة ال�ص�ابق������ة للنوم 

هادF�ة. 

اأما الرعب فيت�صم ب������اأن ي�صتيقß الناFم 

، ثم تنتهي  فéoاأة وهو يف حالة هذيان و�رصا

�لد املري�ض اإىل النوم من جديد.  احلالة وي

أم������ا الكوابي�������ض فتكون ب�صب������ب اأحالم  ا

 . flيفة يتذكرها املري�������ض حال ال�صتيقا

وثمة ميل اإىل النوم يف اأي جAõ من اليوم يف 

�صن املراهق�ة، ويكون عميق������اً وق�صرياً دون 

 . �صبب وا�ص�

 : ر الن ال

وه������و مر�������ض ي�صيب ا÷ه������از الع�صبي 

�ض  s ويرافق املري�ض مدى احلياة، واإذا ⁄ ي�ص

ويعال������ قد يوؤثر على املري�������ض تاأثرياً بالغاً. 

واأهم اأعرا�ض هذا النوم: نوبات �صديدة من 

�ة  أثناA اليق النعا�ض ل تقاوم، وال�صلل املفاج ا

يف املواق������ف املفاجÄة والغ�ص������ب، والهلو�صة 

التي هي اأحالم flيفة ت�صبه احلقيقة. وثمة 

اأعرا�������ض اأخرى كالنوم املتقطع خالل الليل، 

واحلركات الذاتية الالاإرادية. وقد يوؤثر هذا 

املر�ض ب�صورة Z������ري مبا�رصة على التح�صيل 

العلم������ي نتيéة نق�ض الثق������ة. وهذا املر�ض 

هر يف بداية املراهقة، وينت عن  الع�صوي ي

ورك�صني يف ا÷هاز الع�صبي،  نق�������ض مادة الأ

ول عالق������ة للمر�ض باأي �صبب نف�صي. ورمبا 

لعب العام������ل الوراث������ي دور√ يف اإعالن هذا 

املر�������ض. ويكون املري�ض Zالب������اً خاماًل Zري 

ن�صيط وينعك�ض ذلك على نف�صيته. 

ية:  ا داب و

 اإطفاA النور عند النوم.. 

 ع������دم النوم على �صط������ Zري éfiور 

عليه، اأي: Zري fiا• بحاجõ اأو جدار. 

ن�صان اإلي�ه.   نف�ض الفرا�ض اإذا اأوى الإ

 ثبت اأن الذي ين������ام على وترية واحدة 

مرا�������ض القلب  �صاع������ات طويل������ة يتعر�ض لأ

بن�صب������ة عالية، فال�صك������ون الطويل يوؤدي اإىل 

ت�صلب ال�رصايني. 

 : ض نا اأم ا ا

يتوقف ذهاب الطف������ل اإىل الفرا�ض على 

ب اأمراً  �رصة، فرمبا ي�صدر الأ مدى وع������ي الأ

بالتوج������ه اإىل الفرا�������ض يéع������ل الطفل يكر√ 

 ìصبا� ويف الطفل بالأ النوم. وينبغي عدم ت

رZامه  والذFاب ومن ثم �صمه اإىل ال�ص�در لإ
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ن������ه �صيتعود املعاناة، وينت عن  على النوم; لأ

ذلك حقد على الوالدين، وينعدم ال�صتقرار 

الالزم قبل النوم. 

ويف�صل الطفل الن������وم يف �رصير م�صتقل 

بع������د عامني من ولدت������ه، ولي�ض من احلكمة 

منع الطفل فéاأة من ال�صهروطلب النوم منه، 

ط بع�ض  واإ‰ا ينبغ������ي التمهيد لذلك. وت

مهات يف حم������ل اأطفالهن بغر�ض الت�صلي  الأ

بهم، اإذ يتعود الطفل على هذ√ العادة ال�صلبية 

التي ت�صبب املتاعب بامل�صتقبل. 

�ضية:  ض ي ال ر الأ و

ومة  اأخط������اأ فروي������د عندما اأرج������ع املن

الرمõية التي ينطوي عليها احللم اإىل دوافع 

مكبوتة، ثم راì تالمذت������ه اإىل اإعادة جدولة 

�صية.  اأهمية الأحالم يف قيا�ض تطور ال�ص

والروؤيا ال�صاحل������ة ب�رصى من ا يراها 

������اري: )) اإذا راأى  املوؤم������ن، ويف رواي������ة الب

، فليحمد  اأحدكم الروؤيا يحبها فاإنها من ا

ا وليح������د به������ا.. واإذا راأى اأحدكم Zري 

ذل������ك مما يكر√ فاإنها من ال�صيطان فلي�صتعذ 

حد، فاإنها ل  ب������ا من �رصها، ول يذكرها لأ

ت�رص√((. 

والروؤيا ق������د تكون حدي������ث النف�ض كمن 

يهمه اأمر يف نهار√ فريا√ يف منامه، وقد تكون 

اأ�صغ������ا اأحالم ل حقيقة له������ا; بل هي من 

ن�صان  تلق الإ تالعب ال�صيطان. ويoحرم اأن ي

روؤيا ⁄ يرها فهذا من الكذب املح�ض. 

 : ال بالن

ن�صان يف fiي������ط هاد ويف  اأن ين������ام الإ

مة،  �رصير مري ويحافß على �صاعات منت

واأن ل ياأخ������ذ قيلول������ة بعد الع�������رص، واأن ل 

يذه������ب اإىل الفرا�ض اإل وق������ت النعا�ض، واأن 

يتéن������ب الÈام والقراAات املث������رية، واأن ل 

يتناول املنبهات والوجبات الثقيلة. 

وقد يكون التمري������ن املعتدل لكبار ال�صن 

حاًل منا�صباً لنوم اأف�صل. وÁكن تناول بع�ض 

ع�صاب الطبيعية، واأخذ حمام �صاخن قبل  الأ

أ�ص�لمت نف�صي اإليك  النوم، وقراAة دعاA النوم: ا

ووجهت وجهي اإليك، واأ÷اأت Xهري اإليك، 

وفو�صت اأمري اإلي������ك.. فبذكر ا تطمÄن 

القل������وب. والن������وم على ا÷ان������ب الأÁن هو 

، وقد لحß اأحد البحاثة  الو�صع ال�صحي������

طف������ال املفاج اإىل 
ارتف������اع ن�ص�ب������ة موت الأ

ثالثة اأ�صعا± عندما ينامون على بط�ونهم. 

ولري������اì ال�صبا يف �صاع������ات الفéر تاأثري 

ن�ص������ان ويتذو¥ جماليته،  لطيف يح�ض به الإ

أث������ريات راFعة على ا÷مل������ة الع�صبية  وله تا

نت������اج، واأروع  والن�ص������ا• الفك������ري وزيادة الإ

نتاجات ال�صوتية والتلحني ا÷ميل يكون  الإ

وقت الفéر. 
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�ضفة:   وف

�صا قي�ض بن امللوì فل�صفة النوم وعالقته 

باحلب فقال: 

��ي��ن��  ���� ال����ن����    �������g لأ واإ 

����� ����� �������ن���������������ا  ����������ا ا ل������ع������ل ل����������

o ���������� اأرا اأ   ����������������� الأ ����ن����  ����د

�� �� �����ن�����������ا  ������������ ا ف����ي����ا ل����ي���� اأ

اإنه يتمنى الن������وم � ل حباً به � واإ‰ا لعله 

ي������رى fiبوبته يف املن������ام. اأما اب������ن الوردي 

فيتوجه اإلينا بن�صيحة ر�صيدة: 

���ا ف��� ���������ض����ل  ���� ول   ����� ال�����ع�����  ������ ������ ا

�������ض���ل ����� اأg����������ل ال��� ����� ����� اأب������ع������د ا

��� ���� ف��� ���������ض���� �������ر ال�������ن������� و �������gوا

���ر م�����ا ب����ذل ��� ��� ب  ���� ����£���� ����ع����ر ا

أم������ا اللي������ل الطويل فيعÈ ع������ن العذاب  ا

لم ال�صديد الذي يتعر�ض له البع�ض:  وال

���ل ا األ  ���ل  ال���£��� ��ي��ل  ال�� ���ا  ��� اأ األ 

��ل U���ض���Ñ���ا م��ن�� ب��اأم�� ب�����ض��Ñ�� وم����ا الإ

أي�ص������اً قد يك������ون مليÄاً  ولك������ن ال�صب������ ا

بالهموم، ولذلك نرى هذا التقاطع املحõن: 

ل���ي������� ������ع������  �����������ار  ال�����ن����� ل�����ي�����  األ 

������� ��� ������ ب���ال��� ������اأ  ���Ñ�������ف�����������اإ ال�������ض

ين ( فهو  sمة الهم������وم ) الد sولعل يف مقد

ه������م بالليل ذل بالنهار، وه������ذا تقاطع اBخر.

أب������ي القا�صم ال�صابي  ولك������ن الليل  بح�صب ا

 ل بدs اأن ينتهي: 

 ��� ��� ���ن��� اأ  ����ي��������������ل  ل���� ب�����������د  ول 

������� ���ن��� اأ  ����ي��������������د  ���� ل���� ب����������د  ول 

1 رواF�ع الطب.. د.fiمد نõار الدقر – دار املعاجم بدم�صق  ج4/ 1419 ه�. 
ال�صحة النف�صية – د. fiمد قا�ص��م – حلب 1418.  2

3  احلقاFق الطبية.. د.عبد الرزا¥ كيالين – دار القلم  دم�صق 1417. 
أبو عواد – الريا�ض 1422.  4 حقيقة النوم–يو�صف ا

أيار 1997.  5  لغõ النوم – عبد املح�صن �صال – جملة العربي – ا
6 طاب نومكم – دروي�ض يو�صف – جملة الفي�صل – العدد 275. 

ور طبي – fiمد fiمد – جملة القافلة – ذو القعدة 1417.  7 النوم من من
 .1992 Èصقر – �صحيفة البيان – 27 نوفم� Ë8  ملاذا ننام –عبد الكر
أيلول 2001.  9 النوم امل�صطرب – دون ا�صم – �صحيفة ت�رصين – 18 ا

ول 2001م. 10 لنوم عميق – دلل اإبراهيم – �صحيفة الثورة – 6 كانون الأ

املراجع

¥µ
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م������ارات العربية املتحدة، يوم و�صل������تo اإليها، ت�صحبني  ⁄ يك������ن يف دولة الإ

ق، Zري صق، Zري صق، Zري  ص من جامعة دم�ص من جامعة دم� أيام اÿريف من عام 1979، مع������اراً أواFل ا زوجت������ي، ا

أبو Xبي(.  م )ا مارة الأ جامع������ة واحدة، اأقاموها يف مدينة )العني( من اأر�ض الإ

ر�ض اÿالية، حتفها  عة من صعة من صعة من الأ ص�ص� احة وصاحة وصاحة وا صوطة على م�صوطة على م� وطة على م�صوطة على م�ص صمدينة �صغرية ولكنها مب�صمدينة �صغرية ولكنها مب�

اتéراتéراراً حلركة البناA القاFمة  تéرصتéرص ص�ص� ااAة بااAة باأعمدة الكهرب������اA، ا اAة بصاAة بص صمل�صمل� الطر¥ احلديثة ا

فيها.

. امع  Pا ض د واأ اأ ونا

. : الفنا م£ي  ل الفن الع

❁❁

ò

ي ا ا ض  

ÎضÎض ر الأ Ñد ال ر ال.  Ñد ال  .

❁
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������دد القادمني  o÷دد القادمني �صاتذة ا÷������دد القادمني �صاتذة ا������  وكان عل������ى الأ

أياماً وا صوا صوا ا صن يق�صن يق� أ اإليها، للعمل يف جامعته������ا، ا

يف فن������د¥ هيلت������ون، ين�رصف������ون فيه������ا اإىل 

اختيار م�صاكنهم وترتيب اأمورهم وا�صتكمال 

حاجاتهم فيها.

�صات������ذة  الأ م������ن  اإىل جانب������ي،  oوج������دت

ول صول صول  ص�ص� أ�صتاذان اأمريكي������ان، من اأ ني��ني��ني، ا ������ �القادم����القادم���

ول فيهما من �صورية، والثاين من  عربي������ة. الأ

ية يلõمني صية يلõمني صية يلõمني اأن  صم�رص. وكانت ل������كل منهما ق�صم�رص. وكانت ل������كل منهما ق�

اأراعيها يف تعاملي مع������ه. ولكنهما كانا معاً

يريان يف انت�صابهما اإىل اأمريكة ما يك�صبهما 

ص ي�ص ي� ص ص اإZفاله ويéدان يف  اصاصاً، ل ص خا�ص خا� امتيازاً

Bمن������اً يف اختيارها  ا ليõية مالذاً اللغ������ة الإ

������اA ص������اA ص������اA اأعمالهما وم������ع ال�صاعات الطويلة  صلق�صلق�

يناها مع������اصيناها مع������اصيناها مع������اً، اإىل جانب عدد من  صم�صم� الت������ي اأ

خري������ن، القادمني من  Bصات������ذة الع������رب ال� الأ

إح�صا�ض  إ يف نف�صي  ا يف نف�صي اإ يف نف�صي  sيف نف�صي خرى، قر يف نف�صي خرى، قر sخرى، قرs
قطار العربية الأ الأ

عميق بذهابنا جميع������اً، فيما نريد√ ون�صعى 

ايا العربية صايا العربية صايا العربية  ص الق�ص الق� أم�������ض اإليه ونهتم ل������ه، يف ا

ة، صة، صة،  ص متعار�ص متعار� وامل�صتقبل، مذاه������ب وامل�صتقبل، مذاه������ب  رص��رص��رص  ������ �باحلا�����باحلا����

تمع فيها،  عب صعب صعب اأن  ص كثرية، حتى لي�ص كثرية، حتى لي� اأحياناً

على مذهب واحد

اريارياً، بعدم������ا يقرب من  ري��ري�� ������ �خ����خ��� أ ومت انتق������ا› ا

غري الذي اخÎته يف صغري الذي اخÎته يف صغري الذي اخÎته يف  صىل امل�صك������ن ال�صىل امل�صك������ن ال� هر، صهر، صهر، اإ ص�ص�

ه زميل قل������ب املدينة. واختار مع������ي مثله زميل قل������ب املدينة. واختار مع������ي مثله زميل اBخر 

مر كله، بعد اأن  من اأقبا• م�رص. انته������ى الأ

ولد فيها.  عادت زوجتي اإىل حلب لÎعى الأ

نها ال�صعور  sوكانت �صاعة رحيلها �صاق������ة، هو

 oكتبت Aح������كام الق�صا
بوجوب ال�صت�صالم لأ

يف مذكرات������ي وقتها )يف كت������اب »ال�صدى«( 

هذ√ الكلمات: »جل�صن������ا )يف ردهة الفند¥( 

أ�صéار احلديقة  يف �صمت. اأخذت اأتطلع يف ا

وقد هب������ت ن�صمة خفيفة حرك������ت اأوراقها. 

وا�صطرب ال�ص������وA النافذ اإلين������ا من زجاج 

الباب فغط������ى وجهها للمحة ق�صرية. التفت 

أيته������ا جامدة العين������ني تتطلع يف  اإليه������ا، فرا

ولد،  . كان ما تعانيه، من ف������را¥ الأ الف������را

اأكÈ من اأن يذوب يف الدموع...«.

م،   أ ينت عل������ى اأن العمل يف ا÷امعة، بدا

�ص�ض للطالب  أتنقل بني املبنى امل خذتo ا
فاأ

�ص�ض للطالبات  يف »ا÷يمي« واملبن������ى امل

يف »املويéع������ي«، ووعي������ت منه������ التدري�ض 

ام امل�صاق������ات املتsبع يف كثري  القاF������م على ن

ام يتي للطالب اأن  من جامع������ات الغرب. ن

رة يف كل ف�صل،  sتار من مواد الدر�ض املقر ي

املادة التي يريد در�صها يف مرحلته الراهنة، 

في�صéل نف�صه طالباً يف م�صاقها.

أك������ التõاماً بالدر�ض  وجدتo الطالبات ا

ومقت�صيات������ه من الط������الب، اإذ كان بالن�صبة 

اإليهن م�صتق������اً من طبيع������ة حياتهن نف�صها. 
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دبية،  وكنت التõمت بتدري�ض بع�ض املواد الأ

بعي������داً من مادة النقد التي ا�صتقلs بها رFي�ض 

ام الدر�ض،  الق�صم. اإذ بادرين يوماً، بعد انت

بهذا التحذير:

أن������ك ل تب������ا›، يف م�صا¥   »حدث������وين ا

دب احلدي������ث، اأن تتناول ق�صايا لها �صلة  الأ

مب�صا¥ النقد«

Z������ارة على امل�صا¥  يري������د اأن يتهمني بالإ

ال������ذي يتوىل ه������و تدري�ص������ه، وي�صتقل به من 

نواحي������ه كلها، ا�صتقاللً كاماًل، باملعنى الذي 

الف مناه الÎبية  يقول املربون فيه: اإنه ي

دبية،  أ�صا�صها، اإذ تق�صي بو�صل املعرفة الأ من ا

تلفة، بع�صها ببع�ض، وو�صلها  يف حقولها امل

دبي كله. بحركة الفكر الأ

يام، وطول ا÷ل�ص������ات التي كنا  وم������ع الأ

أنه، وهو عميد  نعقده������ا يف الق�صم، تبنيs › ا

أي�صاً، رجل عركته املواقف،  نابة ا الكلي������ة بالإ

Èها،  واأم�صى عمر√ يف مثل هذ√ املواقع، ف

وعر± مداخله������ا وflارجه������ا. �صحي اأين 

�صغلت رFا�صة الق�صم اأمداً يف جامعة دم�صق، 

أبلo في������ه ما بال√ ه������و يف جامعة  ولكن������ي ⁄ ا

)العني(، حتى لقد Zادرتo������ه، يف نهاية العام 

أث������راً ما كنت  ول، وق������د خلs������ف يف نف�صي ا الأ

أريد√. كان، كما كتبت يف مذكراتي  اأحبه ول ا

من بعد: »يطرì املو�صوع كما لو كان يريد√، 

وهو عل������ى التحقيق ل يري������د√، ول يريد اأن 

يق������ول اأحد: اإنه ل يري������د√ في�صو¥ املناق�صة 

في������ه بحنك������ة مر�صومة... حت������ى تر�صو على 

ا÷انب املطلوب« 

�صي  على هذ√ احلال، كان������ت احلياة 

يف )الع������ني(، اإىل جان������ب امل�صاركة يف بع�ض 

احلف������الت، ب�صفت������ي ع�ص������واً يف اللéن������ة 

الثقافي������ة، وجان������ب امل�صارك������ة يف جل�ص������ات 

�صاتذة  م به������ا الأ oال�صهادات التي يقد Ëتق������و

د، ورFي�صاً ÷معي������ة كونتها الطالبات،  oا÷د

قامة بع�ض  با�ص������م »جمعية اللغة العربية«. لإ

احلفالت اÿطابية

وبداأت، بعدها، اأح�ض باحلاجة اإىل التما�ض 

ن�ض، فوجدته يف بيت �صديقي، من  بع�ض الأ

�صتاذ  بي�ص������ي، الأ oالعرا¥، الدكت������ور حمد الك

يف كلية ال�رصيعة والقان������ون، واأخيه الدكتور 

�صالمية، يف  اأحمد رFي�ض ق�صم الدرا�صات الإ

(، اإحدى �صواح������ي املدينة ال�صكنية،  )ال�صي

 oعلتéعل������ى م�صافة �صغرية من )الع������ني(. ف

م�صيات الطويلة، اأ�رصب  أoم�صي عندهم������ا الأ ا

يف بيتهما ال�صاي ال������ذي يبدع العراقيون يف 

�صنعه

، مع ه������ذا، اأطم������ع يف مõيد من  oوكن������ت

أoدل عليهما، اأحياناً، بالõيارة  ن�ض، فاBخذ ا الأ

دد يف  أنا اأ أق������ول، مثاًل، للدكتور حم������د، وا ا

مقعدي:
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 تذك������ر ي������ا اأخي اأين 

اأقطع اإليك ه������ذ√ الطريق 

 ،) )ال�صي������ اإىل  الطويل������ة 

�رصب  لأ ������ة،  الباه لفها  oبك

عند كاأ�صاً من ال�صاي

ه������ذا  من������ي  في�صم������ع 

دلل، وي�صكت عنه، حتى  الإ

ي�صيق به �صدر√ 

فريد وهو ي�صحك:

ي������ا  ا�صÎح������ت  ل������و   

مولنا، فاكتفيت ب�رصبه يف 

بيتك ا÷ديد 

فاأق������ول، اأجاري������ه: وما 

بوفاFي  حينه������ا،  ت�صن������ع، 

للود

اإىل  دoعي������ت  اإين  ث������م 

ال�صحف  بع�������ض  م������والة 

أكتب������ه، فكتبت  ببع�������ض ما ا

يف جري������دة )الفéر( جملة 

حادي������ث، هي اأقرب  من الأ

اإىل اÿواط������ر الطلقة، نح������وتo فيها النحو 

أنح������و√ يف دم�صق: اأجمع القريب  الذي كنت ا

 sا�ضÿل، واõ������اإىل اله sاإىل البعي������د، وا÷������د

فف م������ن التف�صيالت،  اإىل الع������ام، م������ع الت

أق������رب، يف طبيعتها، اإىل النõوة  مبا يéعلها ا

ة. ولكني  sالفكرية، منه������ا اإىل املعا÷ة ا÷اد

ففت من كتابتها بعد زمن ق�صري، ف�رصت  ت

أكتبه، يف Zري وقت fiدد. أواليها مبا ا ا

أكتب������ه لها، اأن  ت، خ������الل ما ا وق������د حل

ثoل مقدماته������ا يف حياتنا  الق�صايا الت������ي 

 ، أينما كنا، من املحيط اإىل اÿلي العربي������ة، ا

ه������ي، يف النهاية، ذات دللت متقاربة، اإن ⁄ 

دة  sتكن موح



«∏ÿG WGو°T ≈∏Y

415 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

- - 
يف مطلع الف�صل الثاين من العام 1980 

عدت م������ن زيارة بيتنا يف حل������ب، اإىل مدينة 

�رصة كلها، فق�صت معي  )العني(، و�صحبتني الأ

لني م������ن هذا الف�صل، زارت  sو
�صبوعني الأ الأ

أ�صواقها  خاللهما معا⁄ الدول������ة العمرانية وا

أذك������ر اأن  اإعéابه������ا بالنõع������ة  التéاري������ة. وا

العمرانية املتéلية يف البناA و�صق الطرقات، 

ر�صفة على  وتنويرها بالكهرب������اA، وتهيÄة الأ

جوانبها، بل≠ الغاية من نف�صها.

م عمل الف�ص������ل يف ا÷امعة، بعد  وانت

اأن متs اختي������ار امل�صاق������ات. واأ�صب������ التنقل 

بني مبنى الط������الب ومبنى الطالبات، �صهاًل 

اراتها  sي�ص������اً، بعد معرفة ط������ر¥ املدينة ودو
أ ا

أoلفة الطلبة وك�ص������ب ثقتهم، ومع  الكث������رية، وا

قبال عليه. التõام العمل والإ

مت طالبات الق�صم، يف هذا الف�صل،  s ون

رحلة �صاركتoهن فيها، فõرنا »خورفكان« وما 

يحيط بها، فراأيت من جمال الطبيعة وجالل 

أثر√ قاFماً يف النف�ض، اإىل  م�صاهدها ما بقي ا

زمن طويل. واأقمنا، يف اأول الليل، ندوة على 

�صاط البحر، اأح�ص�صت خاللها بقوة الرابطة 

الروحية التي ت�صدين اإليهن، وبéمالها، على 

ح�صا�������ض مبثله يف قاعات  نح������و ل يتي�رصs الإ

الدر�ض

وق������د حتدث������تo اإليهن، يف الن������دوة، فيها 

ل�ص������ة من هذا  حديث������اً �صم املع������اين امل�صت

أث������ر بهن حداً  ح�صا�������ض ا÷ميل، فبل≠ التا الإ

أع������ه وقتها، كتÍ معه، بع������د زمن طويل،  ⁄ ا

أتها، من بع������د، يف اإحدى �صحف  مقال������ة قرا

ن رحلتo عنها، وجعلن عنوانها 
مارة، بعد اأ الإ

»وحد√ البحر يعر± فال تهéر« فاأثارت يف 

نف�صي من ذكريات العامني اللذين ق�صيتهما 

أoن�ض  فيها، وما لقيتo فيهما من كرم النف�ض وا

ن وانغال¥  حبة، من ناحية، ومن اأذى ال oال�ص

خ������رى، ما ل مفرs من اأن 
الفكر، من ناحية اأ

أ�صري اإىل بع�ض �صور√، من بعد  ا

مت، خالل هذا العام اأي�صاً، حفالت  oون

ثقافية اقت�رصت على اإلقاA املحا�رصات، مثل 

أoلقيت، اإىل جانبها،  الحتفال بيوم الهéرة. وا

ألقى بع�صها رجال  جملة من املحا�������رصات، ا

معروفون دoعوا من خارج الدولة، وجرت من 

حولها، مداخ������الت ا�صÎ فيها بع�ض طلبة 

ا÷امع������ة وطالباته������ا، فكانت م������ن Xواهر 

أثارت������ه ا÷امعة،  التفاع������ل الفكري ال������ذي ا

من ح������ول جمل������ة م������ن الق�صاي������ا الثقافية 

والجتماعي������ة والقومية، يف ال�صاحة العربية 

على اإطالقها.

و�صط ه������ذا الن�صا•، تلقي������ت دعوة من 

كلية العل������وم للم�صاركة يف ندوة  يoطرì فيها 
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أ«، اأقيمت يف مبنى  هذا ال�صوؤال: »ملاذا ل نقرا

الطالب������ات »باملويéع������ي«. فا�صتملت كلمتي 

فيها على العنا�رص الفكرية التالية:

اهر اأزمة  هر من م أزم������ة القراAة م  ا

تع������م حياتن������ا، يف وجوهها كله������ا، نراها يف 

همال والت�صيب والتواكل وال�صتعا�صة عن  الإ

أ�صاليب الت�صلق وانتهاز  بذل ا÷هد باإتق������ان ا

الفر�ض ال�صانحة.

أ�������ض م������ن الثقافة  اه������ر اليا ������ة م sوثم 

وجدواه������ا، وم������ن الكتsاب واملثقف������ني الذين 

يبيعون اأقالمهم يف �صو¥ املõايدات ال�صيا�صية 

يديولوجية الراéFة. والأ

 مع النحياز، �صمن هذ√ احلقاFق، اإىل 

ا÷انب املثري من ثقافة الت�صلية، وقد �صاعت 

و�صاFله������ا يف البي������وت، ويف الن������وادي العامة 

نÎن������ت« والتلفاز  )ال�صبك������ة العنكبوتي������ة »الإ

وال�صينما(.

 ومع العلم باأن تبعات القراAة احلقيقية 

ت�صتدع������ي القيام بعملية نق�ض وبناA فكريني 

ونف�صيني عميقني.

نs الكتاب������ة الفاعلة هي بدورها )من 
أ  وا

ا÷انب الثاين( تبعة ج������ادة تفÎ�ض اكتمال 

خال�ض يف حمل الر�صالة املبلsغة،  الوعي والإ

ي�صال، والتم�صك بالدقة  ويد اأدوات الإ مع 

والو�ص������وì وال�صد¥، مما يل������õم اأن تر�صد√ 

حرك������ة نق������د واعية ق������ادرة عل������ى التوجيه 

 .Ëوالتقو

 وكل ه������ذا يتم مع قي������ام جمتمع را�ص 

، والقدرة  درا القيم يتمتع اأفراد√ بح�صن الإ

على التوجه والختيار.

أ�صاتذة  أ�صتاذ من ا ثم ملا انتهى الكالم اإىل ا

ا÷امع������ة، ب������ادر، يف لفتة مفاجÄ������ة عالية 

الن������Èات، بالدعوة اإىل ل������õوم توخي احلذر 

من ق������راAة الكتب التي تoعن������ى بنقل مقولت 

BراA اأوروبة  الفكر الغربي، عل������ى اإطالقها، وا

الكاف������رة، يف �صع������ي مبطن منه������ا، ب�صفتها 

 Aبة يف عداZالدينية امل�صيحية، اإىل اإثارة الر

�صالم.  الإ

فلما انتهين������ا، وعدتo اإىل البيت، طرقت 

�صتاذ القبطي الذي ي�صكن يف  الب������اب على الأ

جواري، فوجدت������ه حõيناً ل يعر± ما يقول، 

حاFراً يف فهم موقف الطلبة منه، بعد الذي 

ف������تo عنه قدر م������ا ا�صتطعت.  sف �صمع������و√ ف

أن������ه زار رFي�ض ا÷امعة،  ، من بعد، ا oوعلم������ت

و�ص������كا اإليه ما وقع يف الندوة وما انتهى اإليه 

من اأذاها 

عل������ى اأن احلياة ا�صتم������رت يف )العني(، 

ألفن������ا√. وقد زارتنا فرقة  عل������ى النحو الذي ا

مت، يف مبنى كلية  sدريد حلام امل�رصحية، وقد

ال�رصيع������ة واحلقو¥، م�رصحيته������ا »كا�صك يا 
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ت القاعة بالقادمني مل�صاهدتها  وطن«، فامتالأ

حتى �صاقت بهم، يف �صورة مغايرة ملا كانت 

يام التي يعلن  تعاين من الفرا املoربك، يف الأ

عن اإلقاA اإحدى املحا�رصات فيها

ثم ب������داأت تغõونا، مع نهاي������ة هذا العام 

الدرا�ص������ي، �صاFع������ات اإنه������اA عق������ود بع�ض 

�صاتذة، وراج معه������ا م�صطل  »التفني�ض«  الأ

 Aأ�صما ا و»املفنs�صني«. وت������رددت، يف مقابلها، 

�صاتذة امل�صتقدمني يف العام التا›.  بع�ض الأ

واختلط������ت هذ√ ال�صé������ة ب�صéة اأخرى 

أثاره������ا، النقد العنيف الذي ا�صتهد±، على  ا

�صات������ذة، يف جملة  أل�صن������ة الطلب������ة، بع�ض الأ ا

�صتاذ،  �صدرت يف ا÷امع������ة، وفيها ذك������ر لأ

و√ با�صمه، دخ������ل قاعة الدر�ض وقد �صها  sصم�

أزرار بنطاله املفككة عن ا

مع ه������ذ√ ال�صé������ات املتالحقة، جاAتني 

الطالب������ة رFي�صة »جمعية اللغة العربية« التي 

أo�������رص±o عليه������ا، ت�صت�ص������ريين يف اإقامة ندوة  ا

ع������ن »واقع اللغ������ة العربي������ة«، فوافقت على 

اإقامتها. واأقيم������ت يف قاعة مبنى الطالبات 

يف »املويéعي«، وتولsت الطالبة اإدارتها. 

وىل. ودارت من  كان������ت كلمت������ي ه������ي الأ

ال: »هل نعoد اللغة 
حول الرد على هذا ال�صوؤ

أثارت حني انتهيت  العربية لغة معا�������رصة« ا

منه������ا ردوداً ومداخ������الت كث������رية، تناول������ت 

املوقف ال������ذي وقفته، من تذلي������ل ما يعاين 

أق�ص������ى ال�صعوبات يف قراAتهم  أبناوؤه������ا من ا ا

أرادو√ ف�صيحاً، مثل:  وكتابتهم وحديثهم، اإذا ا

عراب، واكت�صاب ما ن�صميه  تطويع وج������و√ الإ

»ال�صليقة« يف �صياZة الكالم، ح�صب ال�صيا¥، 

�صياZًة �صهلة �صليمة دقيقة ووا�صحة، وتقوية 

الثق������ة بقدرات لغتنا الفاFقة، يف تناول �صتى 

تلفة،  معار± الع�رص، يف الخت�صا�صات امل

ري������ة والتطبيقي������ة  داب والعل������وم الن Bيف ال

والفل�صفة واللغويات املعا�رصة. 

، يف اBخر الكلمة، مل������ا �صميتoه  oوعر�ص������ت

« للح������ال التي عليها لغتنا  »العالج ال�صحي

اليوم، اإىل جان������ب التدابري التقليدية: تعميم 

التدري�������ض بالف�صيحة، مما ق������د نعõé عن 

حتقيق������ه يف اأعل������ى امل�صتوي������ات ا÷امعية، 

ر يف  أث������ر√. والن ويذه������ب البيت وال�صارع با

عالنات، وت�صمية املحال،  كتابة الالفتات والإ

مع تقدË الت�صمي������ات العربية. والنتهاA اإىل 

تاألي������ف اللéان، لرف������ع الق�صية على رفو± 

خذ والرد  الأ

 : والع������الج ال�صحي فيم������ا قلته يومذا

أة  تذلي������ل ال�صعوبات الت������ي �صميته������ا، بéرا

أ�صالي������ب التعليم  ووع������ي والت������õام. واإ�صالì ا

فادة من �صتى مع������ار± الع�رص  يف �ص������وA الإ

وو�صاFلها واأجهõتها. وتكوين املعéم احلديث 
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امل�صتوع������ب حلاج������ات الع�������رص وم�صطل������ 

ر يف الÎا كله،  منõéاته املت�صارعة. والن

مع بني  ������رة معا�رصة  من نواحيه كلها، ن

احلا�رص واملا�صي وتوؤه������ل للم�صتقبل. وهذا 

�صية  كله ل Áك������ن اأن ت�صل اإلي������ه اإل ال�ص

العربية املتما�صكة، احلري�صة على مقوماتها 

ال�صحيح������ة، املعت������õة مبا�صيه������ا والناه�صة 

بحا�رصها معاً...

ويف ردي عل������ى بع�������ض املداخالت، وقد 

�صمنت������ه اأمثلة من وجو√ الختال± بيننا، يف 

أو بع�ض وجو√ التمحل  مالA ا بع�ض �ص������ور الإ

الõاFد يف اإعراب بع�ض ال�صي≠ املبنية. قلت 

يف اBخرها: اإين اأرى األ نÎدد يف قبول كل ما 

من �صاأنه اأن يحفß الثوابت ويقيم ا÷وهر. 

������ام العربية وجوهر  عراب، وهو ن فاأما الإ

بناFها، فمنه ته������ب اأقوى رياì ال�صعف، فال 

ب������ل اإىل تقوية  oن نتلم�������ض ال�ص
ب������د اإذن من اأ

ح�صا�ض باحلركة ومو�صعها ودورها، على  الإ

وجه نرا√ منا�صباً مل������كان العربية من حياتنا 

ووجودنا.

نه�ض رFي�ض الق�صم وعميد الكلية، فقال 

أنها√ بقوله: كالماً ا

عراب  اأنت تريد اإذن اأن نلغي الإ

 كانت التهمة كبرية، وانت�رصت يف القاعة 

اأ�صوات كثرية م�صتنكرة تقول رداً عليها:

.. فاملحا�رص  أتيت بهذا الكالم أين ا  من ا

أبداً ⁄ يقله ا

وردت مدي������رة الن������دوة عل������ى مداخلته، 

فقالت:

، الق�صد   اإن ما قاله املحا�������رص وا�ص

خطار. ويعر± تالمذته  في������ه التنبيه على الأ

من حب������ه للعربية وZريته عليها، والرZبة يف 

أبناFها،  أل�صنة ا النهو�������ض بها مما تعانيه على ا

ما ل ي�صتوي مع هذا التهام 

وطال، من بعد، ا÷دل من حول ما جرى 

يف الندوة. وتناول بع�ضo املحررين، يف بع�ض 

مارة، اأطرافاً منه، مذكراً ب�صيا�صة  �صحف الإ

)دنلوب( يف م�رص، وبحركة ال�صت�رصا¥ التي 

انت�رص تالميذه������ا يف اأق�صام اللغ������ة العربية 

داب يف ا÷امعات العربية ون�رص  Bبكليات ال

حد امل�صت�رصقني،  معها ر�صم������اً كاريكاتورياً لأ

بéبsته الطويلة وقبعت������ه الكبرية »الÈنيطة«، 

ط على لوì اأمام������ه، بيد√ الي�رصى،  وه������و ي

كلمتي »قواعد... اإعراب«

وردت رFي�ص������ة »جمعية اللغ������ة العربية«، 

من جانبها، على تعليق املحرر. وكتب رFي�ض 

�صالمية، مقالًة و�صs فيها  ق�صم الدرا�صات الإ

املعنى املق�ص������ود من »املعا�������رصة«، و�رصورة 

خالل  النت�صار له، »بعيداً من كل ما يعني الإ

والنق�������ض، �صعي������اً وراA ا�صتيع������اب ا÷ديد 
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ومواكبت������ه، ورZب������ًة يف التولي������د والتطوي������ر 

..»Aماsوالن

�صاتذة، وكنت  حد الأ ولكنs كالم������اً اBخر لأ

 Aأ�������رصت اإليه من قب������ل، خ������رج اإىل ا�صتعدا ا

امل�صوؤول������ني يف ا÷امعة عل������ي، وحثهم على 

ريب  ف�صلي منها، مردداً كلمات »الكفر«، و»ت

لغة القراBن«، و»الدعوة اإىل العامية« 

 ،Èم������ر تعدى ح������دود ال�ص فوج������دتo الأ

ه������ور يف ال�صاحة، ملرة  واأ�صب������ ي�صتدعي ال

قل. فكتب������تo مقالة ن�رصتها 
واحدة عل������ى الأ

ال�صحيف������ة نف�صها، جعل������تo عنوانها: »كالم 

«، وقل������تo يف اBخرها: »اإن  لق������ى به وجه ا
أ ا

�صالA وحدهم هم القادرون على الدخول  الأ

أريد√، اإذ كيف يفهم  يف الع�رص، باملعنى الذي ا

الع�رص وما يري������د منه، من لي�ض يفهم نف�صه 

ومكانه منه«

مارات،  على اأن ثال Xواهر يف جمتمع الإ

ر:  كانت تلفت الن

وىل: اإح�صا�������ض املواطن بالقدرة على  • الأ

ف�صاì عن الراأي، خطابًة وكتابًة. الإ

جنبية  اأخط������ار العمال������ة الأ اني���ة:  • وال

الدÁغرافية والجتماعية واللغوية مبواريثها 

، و�صط هذا  الطاZية، كما تبدت › يومذا

جنا�ض. الõحام من الطواFف والأ

������ام امل�صاقات والفéوات  ���ة:  ن ال • وال

لفها يف تكوي������ن الطلبة، لنقطاعها  التي ي

بع�صها عن بع�ض.

- -
يف بداية العام الدرا�صي الثاين رافقتني 

مارات  �رصة كله������ا، فقطعنا الطريق اإىل الإ
الأ

بال�صي������ارة ال�صغرية التي كن������ت ا�صÎيتها يف 

أيام  ول، وق�صينا خم�ص������ة ا نهاي������ة الع������ام الأ

كاملة، طالعتنا يف اإحدى لياليها fiطة ل�ص 

 .Aأنواره������ا يف قلب ال�صحرا النفط، تتوه ا

وقفنا نتاأملها والليل من حولنا �صاكن ي�رصي 

فيه ن�صي�ض منبعث منها ي�صبه الهم�ض مبعانيه 

ن�صانية الغنية الإ

ثم عÈن������ا احلدود يف ال�صح������راA. فلما 

و�صلن������ا )العني(، ومت اإق������رار امل�صاقات التي 

�رصة، اإىل 
، مع الأ oبتدري�صه������ا، ان�رصفت oلفتoك

ا�صتé������الA بع�ض �صور احلياة التي اأحببناها 

مارات: نõور بع�ض �صواطÄها، ون�صتمتع  يف الإ

أتهياأ،  أ�صواقها، وا ب�صف������اA اأجواFها، وندخ������ل ا

ات الوداع القريبة بعدها، للح

، مع �ص������ري العم������ل يف الق�صم،  oت������ وحل

اأن  قارب������ت  العمي������د  برFي�ص������ه  �صلت������ي  اأن 

تتéاوز مرحلة الر�ص������ا. فلما تلقى، ب�صفته 

رFي�ص������اً للق�صم، دعوة »كلي������ة جمعية التعليم 

ر�ص������ال من Áثل  �صالم������ي« يف الهن������د، لإ الإ

ا÷امعة يف املهرج������ان الثقايف الذي تقيمه 

وىل  يف ولي������ة »ك������ريال«  وهي الولي������ة الأ

التي وط امل�صلم������ون اأر�صها من �صبه القارة 
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دبية العربية  الهندية  من حول »الثقافة الأ

حتo نف�صي له������ا، فاأو�صك اأن  sاملعا�������رصة«، ر�ص

ي�رصفها عني، ل������ول تدخل رFي�ض ا÷امعة، 

أoق������ر، بعدها، �صفري اإليه������ا، على الطر±  فا

الثاين من اÿلي

، حني  oزر الهن������د م������ن قب������ل. وكن������ت
أ ⁄ ا

اأذكره������ا، تتوارد على خاط������ري ق�ص�ض من 

أ�صعار من  »األف ليلة وليلة« و»كليلة ودمنة«، وا

بع�ض دواوين »رابيندرانات طاZور«  فتولد 

يف نف�صي اإح�صا�صاً كونياً بال�صكينة والبهéة.

نõلتo )مومباي(، يف الطريق اإىل )كريال(، 

ر�������ض وال�صéر.  فل������م تفارقن������ي خ�������رصة الأ

، عل������ى الف������ور، طاZ������ور يف كتابه  oوذك������رت

»�صادهان������ا« عن ن�صوA ح�ص������ارة الهند و�صط 

أن�صاأها  الطبيع������ة املنفتحة، ومدر�صت������ه التي ا

اها: دار ال�ص������الم )�صانتينكيتان(.  sفيها و�صم

خرين، اأحاطوا  Bفلما و�صلتها، مع املدعوين ال

اأعناقن������ا باأطوا¥ الõهر، وحملونا اإىل اإحدى 

مدار�صهم الداخلية فنõلنا فيها.

أيام احتفال ا÷معية بعيد املولد  كنا يف ا

، يف اإ�رصاقة ال�صم�ض  oفق������ت
أ النب������وي. فحني ا

وىل، طالعتن������ي اÿ�رصة املمتدة اإىل مدى 
الأ

�صéار العالية  لله������ا الأ ل حت�������رص√ العني، ت

������ع، من حولها، اأطفال  sمéمن كل طر±، ويت

أيديهم اأعالم  لب�صة الõاهية، ويف ا يلب�صون الأ

�صغرية نoق�صت عليها �صورة الهالل، يلوحون 

ة اإ›: sبها وين�صدون، فت�صل اأ�صواتهم الغ�ص

������ي������ن������ا ������ ������������ ال������������������Ñ������������������در  ������������

ا �������������ن�������������ي�������������ا ال��������������������������� م����������������� 

������ي������ن������ا ������ ���������ر  ���������ض��������� ��������������������� ال��������� و

ا ����������������������������������ا   م�������������������������ا 

������������Ñ������������ع������������ ف������ي������ن������ا ����������������ا ا ���������������� اأ

����������£����������ا م�����������������ر ا ����������Ä���������� ب�����������������الأ

ح�ص�صتo بالتاري كله، بéالله وزهو√، 
فاأ

يoبعث اأمامي فيها من جديد

ثم اأخذونا فõرنا بع�ض مدار�صهم. ووقف 

الطالب ي������رددون اأمامنا، بعربي������ة �صافية: 

»ل �رصقية ول Zربي������ة، اإ�صالمية اإ�صالمية« 

اطبنا بعربية بلغت  أ�صاتذتهم ي ووقف اأحد ا

الغاية من ال�صفاA، ي�صاألنا اأن نحمل ال�صورة 

التي نطالعها هن������ا اإىل من ‰ثلهم، ون�صاألهم 

�صالمية يف  م�صاندة املوؤ�ص�ص������ات التعليمية الإ

الهند.

أينا النا�ض يتولsون  ويف طرقات الولية، را

نهار  Z�ص������ل بع�ض الفيل������ة على �صف������ا± الأ

الغõي������رة، يهيÄونها، كما قالوا، ملن يركبها يف 

أنها تoك�صى،  موكب احلفل القري������ب. وعلمنا ا

 oالل املنا�صبة. قلت������éم������ن بعد، ك�صوة تليق ب

أ�صري اإىل النهر: أنا ا حد مرافقينا، وا
لأ
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أنهاركم واأõZرها أك ا  ما ا

، وقد اأخذ ي�صف������ق بيديه، يف لفتة  sف������رد

بلغتنا معانيها )تغنيكم باأنهاركم ال�صغرية(:

o �� ��ي�� �� �������س  ال��� ور  م����   �� �����ض��

�����ض��ل ��ي�� ال�����ض�� �����ض��ف�� ب��ال��ر o ب�����ر 

ث������م دoعينا فم�صين������ا يف موكب الحتفال، 

ودخل بع�صن������ا امل�صاجد، فاأقب������ل بع�ض من 

أيدينا و�صدورن������ا، تÈكاً  فيه������ا Á�ص عل������ى ا

 ،Ëبقوم ينت�صب������ون اإىل الر�صول العربي الكر

وقدم������وا اإليهم من دي������ار√ املقد�صة. وتناولنا 

الع�صاA، بع������د√، يف بيت دoعينا اإليه. ثم عدنا 

اإىل املدر�ص������ة التي نõلنا فيه������ا. واأقاموا، يف 

الليل������ة التالية، حفاًل خطابي������اً تكلمتo فيه، 

وتoرج������م كالمي اإىل »املالباري������ة«، وكنتo فيه 

ماأخ������وذاً بروعة امل�صهد، من ناحية، وما اأرى 

جه������اد يف وج������و√ القوم من  م������ن التعب والإ

حو›، من ناحية اأخرى. 

ثم عدنا اإىل )مومباي(، فمررت باأر�صفة 

ي�صكنها النا�ض ويعي�صون فوقها حياتهم كلها 

فاعي، يلفوoنها 
واة الأ oيت، يف الطرقات، ح

وراأ

عل������ى اأعناقه������م، ويديرونها عل������ى رقابهم. 

يتo عربات يركبه������ا النا�ض، ويéرها، يف 
وراأ

اماً، ب�رص مثلهم مو�صع الدابsة 

ويف الليل، وقفتo اأمام نافذة fiفورة يف 

أتاأمل حفاًل دينياً تoن�صد فيه  حاFط الطريق، ا

نا�صيد، ويغطي وجه املحتفلني فيه  بع�ض الأ

خ�صوع عميق

ث������م ملا ع������دت، م������ن �صفري، نقل������تo اإىل 

�صدقاA من حو›،  الõمالA يف الق�صم، واإىل الأ

ثر الفاعل،  ما خلفت الõيارة يف نف�صي من الأ

يت التاري يتحرs اأمامي 
وقلتo لهم: اإين راأ

وي�صتعيد نف�صه

Bث������ار هذ√ املرحل������ة، كتاب  ويبق������ى، من ا

 sفيه امل�ض oخ������رية، ق�صدت
يام الأ كتبتoه يف الأ

فرة« يف  بعمي������د الكلية، ون�رصته جمل������ة »ال

بوXب������ي(، زعمتo فيه اأين وجدته يف كتاب 
أ )ا

fiف������و ورثته عن ج������دي ونقلته عنه بهذا 

العنوان نف�صه »كتاب اإىل العميد بن العميد«، 

أ�صل������وب ا÷احß يف  حاك������ى فيه �صاحب������ه ا

»ر�صالة الÎبيع والتدوير«، وتوجه التوحيدي 

يف كتابه »اأخال¥ الوزيرين«، اإذ ل يبعد، كما 

: »اأن يكون �صاحبه نحا نحوهما يف بع�ض  oقلت

اأهل زمانه«

أتoه بالقول:  جاA يف الكتاب كالم كثري بدا

، تطلب مني  Aكتب������ت اإ›، اأطال ا بق������ا«

، اإذ كيف  �صفك لنف�صك، فا�صتعذتo با
اأن اأ

أ�صع  اأحيط باملحيط، واأدور من حول الدنيا وا

اأقطارها، واأطو± ب�صم�صها وقمرها...«. 

......................

لق  oن�صان خ أع������ر± اأن الإ ».......ثم اإين ا

لتح�صني الدنيا وتو�صي������ع معانيها..... واأنت 
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، و�صمان الدنيا  تعرفه للك�صب وتكثري املغا

واحتواFه������ا، واإزاح������ة النا�ض ع������ن طرقها، 

والن�ص������ب لهم يف النه������ار وكيدهم يف الليل، 

لتيÄي�صه������م م������ن مناف�صتك فيه������ا، وح�صاب 

قدر منها.

وهذا كل������ه، زاد ا معرفة، يف علنك 

أنفذ اإىل دخيلة  ال������ذي تعلنه للنا�ض، فكي������ف ا

أن������ت البحر الذي لي�������ض له قرار،  نف�ص������ك وا

خطب������و•  وفي������ك احل������وت والتم�ص������اì والأ

والقر�������ض، فعلى �صطحك ت�صط������ع ال�صم�ض، 

عار املطاحنة،  oبدية و�ص
ويف اأعماقك لي������ل الأ

أين، اأ�صل ا من يعاديك، اأZط�ض يف  فمن ا

موج������ك، واأ�رصي يف ليل������ك، واأقف يف Xلك، 

واBكل من في�صك«

........................ 

مع  أن������ت وح������د القادر عل������ى اأن  »وا

ي�ص������وع يف �صلع، ويهوذا الذي خانه يف �صلع. 

أبا مو�صى  مع عمرو بن العا�ض يف وجه، وا و

�صع������ري يف وجه، فلله در الذي ر�صعت  الأ

أبو واأخو وحم������و وفو وبنو  و ا

أو اأ�رصب �رصبك ومن  أين اأجمع جمعك ا من ا

أين اأدخل عليك: من بابك الوا�ص يف النهار،  ا

 : ألقا أين ا اأم من �رصدابك املعتم يف الليل وا

يم اأم يف ال�صفر الذي  يف فاحتة الكتاب الع

.»...... فيه يعقوب وبنو√

اأردد  اأن  بع������د،  م������ن  »......فح�صب������ي، 

 oحيثما كنت ، �صتذك������ر fiام������د
أ ، وا ذك������ر

ر�ض، لتكون حياً يف كل جمل�ض  من جهات الأ

أكتبه، فمثل������ك ل يطويه  اأجل�ص������ه، وكت������اب ا

.».... الن�صيان

❁    ❁    ❁

قول، بعد هذا: اإنs ندمي على ن�رص هذا 
اأ

 oالكتاب يبل≠ م������دا√، فاإين كتبت������ه وقد بلغت

�صاAة  أن�ص������ى الإ اÿم�صني ف������كان يح�صن اأن ا

، واأح�صن ذكر√ ل�صاحبها، رحمه ا

❁    ❁    ❁

م�صي������تo ال�صيف 
ع������دتo اإىل حل������ب، فاأ

�رصة، نذكر ما خلsفت احلياة يف  فيه������ا، مع الأ

أنف�صن������ا، وقد نعمنا  م������ارات العربية، يف ا الإ

بõيارته������ا كلها، من �ص������ور ا÷مال ومواقف 

اأ للع������ودة اإىل دم�صق،  sتهي
أ الع�رص والي�������رص، وا

م�ص������ي فيها ما تبقى م������ن �صني عملي يف  oلأ

. جامعتها

¥µ
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لوقات القدÁة التي �صبقت وجود  لوقات القدÁة التي �صبقت وجود صا�صع بني امل لوقات القدÁة التي �صبقت وجود صا�صع بني امل ا�صع بني امل صمل يف البون ال�صمل يف البون ال� ان من يتان من يتاأ اإ

ة من تõايد صة من تõايد صة من تõايد  صن تتملك������ه الده�صن تتملك������ه الده� أ ن لبد ا Bلوقات الت������ي نعرفها ال ن�ص������ان وامل الإ

ل صل صل اإليه  �ض منها ذل������ك التكوين الذي و� �ض منها ذل������ك التكوين الذي و�صالتن������وع والتعقيد يف تكويناتها. ون صالتن������وع والتعقيد يف تكويناتها. ون

الكاFن احلي حتى امتلك يف النهاية عقاًل متطوراً ي�صتوعب اأفكاراً مغرقة يف 

التéريد والتعميم.

ل صل صل اإليها  ص كانت منذ البدA هي النتيéة التي تو�ص كانت منذ البدA هي النتيéة التي تو�
يÄة اÿالقصيÄة اÿالقصيÄة اÿالق)❁( صن م�صن م� أ ك صك صك ا صل�صل�

أو املثنوية التي جعلها  ل لعبة التناXر صل لعبة التناXر صل لعبة التناXر ا صمكانية التنوع بف�صمكانية التنوع بف� إتاì له اإ إتاì له  أ خلقه بعدما ا

مالزمة له.

. ر ض  Îبا وم

. فر ل ال : الفنا  ل الفن الع

❁❁

ò

ناXر:  لعÑة ال

ر £ ة ال�  ال رأو  £ ة ال�  ال راأو  £ ة ال�  ال أو 

ض ضا ا ل الأ ل الد وا د وا

❁
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⁄ يقت�رص التناXر على ال�صكل، بل جعله 

الب صالب صالب  صىل نوع م������ن التقابل بني �صىل نوع م������ن التقابل بني � ������ع ص������ع ص������ع اإ صا يتو�صا يتو�

أنثى.. وموجب وخفيف وثقيل.. وذكر وا

أو املثنوية  وق������د بداأت لعب������ة التناX������ر )ا

ان حني صان حني صان حني  صن�صن� تذب اهتم������ام ال تذب اهتم������ام الإعم(  إعم(  أ بوج������ه ا

رصنها هي ال�رصنها هي ال�رص الكامن وراA هذا التنوع  أدر اأ ا

أ�صكال  الهاF������ل الذي يالحß يف امل������ادة ويف ا

الكاFنات احلية. ويكفي اأن نذكر القار مبا 

ناعة كل يوم م������ن مواد جديدة صناعة كل يوم م������ن مواد جديدة صناعة كل يوم م������ن مواد جديدة  صتبتك������ر√ ال�صتبتك������ر√ ال�

ب������ق صب������ق صب������ق اأن وجد لها مثيل.  صفات ⁄ ي�صفات ⁄ ي� فات ⁄ ي�صفات ⁄ ي�ص صتتمي������õ ب�صتتمي������õ ب�

ولية للمادة  وهذا كله يعتمد على املكونات الأ

ب الباحثون على دراية يف التالعب صب الباحثون على دراية يف التالعب صب الباحثون على دراية يف التالعب  ص�ص� التي اأ

معان يف التéريد والنتقال  إدى الإدى الإ أ بها. ولقد ا

رصىل ك�صف �رصىل ك�صف �رص كان  ك �صمولية اإ
رة الأ اإىل الن

اأن التناXر  لولولً اذهان. فقد تبني اذهان. فقد تبني اأ ZاFباً عن الأ

يات، صيات، صيات،  صي يف بني������ة هيكل الريا�صي يف بني������ة هيكل الريا� ي يف بني������ة هيكل الريا�صي يف بني������ة هيكل الريا�ص صا�صا� ا�صا�ص ص�ص� أ مفهوم ا

 Aه������ر اأهميته يف بنية الذكاXث������م مالبث اأن اأ

ها. صها. صها.  صيكية نف�صيكية نف� يكية نف�صيكية نف�ص صالفاعلة. ثم يف الفيõياA الكال�صالفاعلة. ثم يف الفيõياA الكال�

أنواع حية  )واأخرياً يف البيولوجية ويف توليد ا

������ة عن طريق التالعب ص������ة عن طريق التالعب ص������ة عن طريق التالعب  صفات خا�صفات خا� فات خا�صفات خا�ص صتتميõ ب�صتتميõ ب�

با÷ينات(.

ين رصين رصين  رصجريت يف بداية القرن الع�رصجريت يف بداية القرن الع� وعندما اأ

 ،Aياõصي������ة يف مفاهي������م الفي ،Aياõصي������ة يف مفاهي������م الفي ،Aياõي������ة يف مفاهي������م الفي صا�صا� ا�صا�ص ص�ص� أ ال��ال��الت ا ������ �تعدي����تعدي���

رية  ري������ة الكم والن رية ص������ة بعد Xهور ن ري������ة الكم والن رية ص������ة بعد Xهور ن ري������ة الكم والن ������ة بعد Xهور ن صوخا�صوخا�

لي عن  مكان الت إن لي�ض بالإن لي�ض بالإ أ oبية، وoجد بية، وجد بية، وoجد ا بية، وصبية، وص صالن�صالن�

 Aياõصيكية يف الفي Aياõصيكية يف الفي Aياõيكية يف الفي صنواة من العقالني������ة الكال�صنواة من العقالني������ة الكال�

ريتان عن  احلديثة، فقد ناأت بنا هاتان الن

كل م������ا كان ماألوفاً يف الفيõياA الكال�صيكية. 

وه������ذ√ الن������واة العقالنية )املنطقي������ة( تهتم 

كنت  وا�ض التناX������ر. وقد  بالتحدي������د ب

اإÁ������ي نوذر )وهي باحثة اأمريكية( من اإثبات 

اأن ه������ذ√ اÿوا�ض تتمف�ص������ل مفاهيمها يف 

رية كبرية، ب�صموليتها )لبن�صها(، وحتمل  ن

رية  ا�صم مكت�صفتها اإÁي نوذر. ويف هذ√ الن

أ ن�صبية،  تÎاب������ط ثالثة مفاهي������م هي مب������دا

أ �صم������ود وفيه يرد معن������ى التناXر  ومب������دا

أ  أو مبدا )واحلقيقة، اإن التناX������ر وال�صمود ا

 Aياõدم������ان يف الفي النحفا معنيان ي�صت

. وخري مثال على هذا  دون تفري������ق تقريباً(

د√ يف قانون انحفا الطاقة. اإن  الÎابط 

أ ن�صبية  هذا القانون يف احلقيقة يكاف مبدا

الõمن )ل يوجد مب������داأ مطلق للõمن( وهذا 

أننا  يعني من الوجهة التطبيقية والتéريبية ا

ربة م������ا ويف ال�رصو•   Aاإذا اأعدن������ا اإجرا

 Fخر، نح�ص������ل على النتاBنف�صه������ا يف زمن ا

نف�صها )التناXر الõماين(.

اإن قوانني الفيõياA الكال�صيكية وامليكانيك 

العقلي mecanique rationnelle كلها 
رية نوذر هذ√. تo�صتق من ن

بالفعل، اإن ن�صبي������ة املكان –اأي ل يوجد 
مبداأ مطلق للمكان ون�صبية الõمان –اأي ل 
اثل املناحي،  يوجد مبداأ مطلق للõمان و



Qو£àdG ‘ öùdG áª∏c hCG :ôXÉæàdG áÑ©d

425 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

ا√ متميõ عن Zري√ يف املكان،  اأي ل يوجد ا

ت������وؤدي جمتمعة اإىل جميع خوا�������ض التناXر 

املكافÄة ملéموع قوانني امليكانيك العقلي اأي 

امليكانيك الذي ينطلق كالهند�صة من معطيات 

مقبولة عند كل ذي ح�������ض �صليم: كانحفا 

الندفاع، انحف������ا الطاقة، انحفا العõم 

ال������õاوي. وتعن������ي ه������ذ√ النحفاX������ات من 

الوجهة التناXري������ة، وعلى التوا›: ال�صمود 

يف ح������ال الن�صحاب يف املكان، وال�صمود يف 

الن�صح������اب يف الõم������ان، وال�صمود يف حال 

������ت الفيõياA احلديثة  الدوران. وقد احتف

رية. )طبعاً  )الن�صبي������ة والكمومية( بهذ√ الن

⁄ يكن ذلك تلقاFياً، بل احتاج لتو�صيع خوا�ض 

أو املثنوي������ة املذك������ورة، واإىل جعلها  التناX������ر ا

أك �صمولية لكي ت�صب موؤهلة  �صيÄاً ف�صيÄاً ا

أ�ص������كال الديناميك(. وقد  لتعي������ني flتل������ف ا

 Aياõر يف الفي������Xتو�صع بالت������ا› مفهوم التنا

ا÷�صيمية، واأ�صب التناXر اإذاً اأحد املفاهيم 

.Aياõأينما توجهنا يف الفي التي ت�صادفنا ا

لناأخذ مثاًل مفهوم ا÷�صيم، اإنه �صبابي 

 Aصيا� نه يغطي جمموعة من الأ بع�ض ال�صيA، لأ

تلفة. فثمة ج�صيمات ذات حقيقة مادية  امل

لك������Îون..(، وثمة  )كالÈوت������ون والنÎون والإ

اأخ������رى ل تoعر± اإل بال������دور الذي تقوم به، 

أ�صبه ب�ص������يA اBخر Zري الكاFنات املادية  فهي ا

)كالفوتون والغرافيتون،..(، ومع ذلك يطلق 

أي�صاً ت�صمية ج�صيمات. قد ي�صوب  عليها هي ا

هذ√ العب������ارات بع�ض الت�صوي�ض ب�صبب فكرة 

فكار قدر  مرهف������ة. فلنحاول تو�صي هذ√ الأ

امل�صتطاع. فالنتقال من الفيõياA الكال�صيكية 

اإىل الفيõياA الكمومية ⁄ يكن �صلمياً باملطلق، 

 Aياõبل حدثت قطيعة مهمة جداً. ففي الفي

الكال�صيكية كانت هنا فر�صيتان �صمنيتان 

أ�صار اإليهما بوانكاريه وهي فر�صية ال�صتمرار  ا

Fõة  واحلتمي������ة، واإذا كان من Zري املمكن 

املادة اإىل اأقل من ذرات، فالطاقة ⁄ يكن ثمة 

رية الكمومية  Fõتها، ولكن الن ماÁنع من 

أباحت ذلك، فالطاق������ة لÁكن امت�صا�صها  ا

أو بثه������ا اإل على �صكل كم������وم، وهكذا بطلت  ا

فر�صية ال�صتمرار وحل fiلها النقطاع ومن 

ثم تبعته احلتمية، ليف املادة فح�صب، بل يف 

أي�صاً، فالقوى التي تربط  التاأثريات املتبادلة ا

أو التي تربط بنية اأخرى،  مكونات بنية معينة، ا

ي�صار اإليها كلها بلفß عام تاأثريات متبادلة، 

أث������ري متبادل  �صني هو تا فالنقا�������ض ب������ني �ص

وكذلك ا�صطدام ج�صيمني هو تاأثري متبادل. 

ة ج�صيم  رية الكم بينت اأن مالح ولك������ن ن

ر اإليه مثاًل( على  امل�صتوى امليكروي  أو الن )ا

ثري متبادل. يoق������در هذا التاأثري 
أي�ص������اً تاأ هو ا

بكموم ي�صمى الواحد منها كم الفعل. ووا�ص 

أثر√  من ت�صميته اأن هذا الفعل لبد اأن يÎ ا

ة ج�صيم  على ا÷�صيم، لذلك لÁكن مالح
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وهذا  ي�صط������رب.  جعله  دون 

ال�صطراب لي�ض �صيÄاً لقيمة 

له، بل مهم جداً على ال�صعيد 

ن������ه يتناق�ض مع  امليك������روي لأ

 Aياõالفي اأدخل  احلتمية، مما 

يف م�صكل������ة له������ا اأهميتها من 

بي�صتيمولوجية ومن  الناحية الإ

العلمي،  البحث  منطق  ناحية 

اأ�صبحت حتمية لبال�ض  فقد 

قل  مو�صع �صك وجدل، على الأ

على ال�صعيد امليكروي.

Áكن فهم هذا ال�صطراب 

 ، أ النحفا انطالقاً من مبدا

ن مراقب������ة ا÷�صي������م حتتاج  لأ

اإىل فوتونات توؤثر يف ا÷�صيم 

املراق������ب،  اإىل  وترت������د عن������ه 

وهكذا يكت�صب ا÷�صي������م طاقة حركة يéب 

 . أ النحفا اأن يحاف������ß عليها ح�صب مب������دا

. وقد خل�ض  مما يéع������ل ا÷�صيم يتح������ر

هيõن������È من ه������ذ√ احلقيق������ة ا÷ديدة اإىل 

أننا بحاجة اإىل زمن لنهاFي  أ ين�ض على ا مبدا

لكي نراق������ب ج�صيماً دون اأن نحركه. اأما يف 

زم������ن fiدود فالب������د اأن يتح������ر ا÷�صيم، 

ك�ص������اب ا÷�صيم  ننا م�صط������رون عندFذ لإ لأ

كمية معينة من الطاق������ة. وهذا يعني وجود 

أث������ريات املتبادلة »ت�صاير  انقطاع������ات يف التا

تتا› ارت������داد الفوتونات ع������ن ا÷�صيم اإىل 

العني«. وه������ذا ال�صطراب ال�صÄيل الذي ل 

Áكن ت�صغ������ري√، يحمله ج�صيم تاأثري متبادل. 

واهر الكهرطي�صية كلها Áكن  فال�صوA وال

تف�صريها بدللة هذ√ ا÷�صيمات )التي ت�صمى 

فوتون������ات(. وهكذا يحقق مفه������وم ا÷�صيم 

و› وحدة بني املادة والتاأثري املتبادل. اأما  الأ

مور حتتاج اإىل بع�ض 
يف جمال التناX������ر فالأ

نها اأك رهافة. املõيد من التاأمل لأ

لن�������رص يف الب������دA اإىل خوا�ض التناXر يف 
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الفيõي������اA الكال�صيكية مرتبط������ة بالتاأثريات 

املتبادل������ة. وحني نقول خا�صة تناXرية نعني 

أو قوة( �صامداً  عملية تدع تاأثرياً متب������ادلً )ا

بال تغيري. ولكن خوا�������ض ال�صمود مرتبطة 

بé�صيم������ات، كم������ا اأن ج�صيمات امل������ادة لها 

�صه������ام يف تاأثري  ميõاته������ا التي تتي������ لها الإ

�صهام يف Zري√، �صاأنها  متبادل معني وعدم الإ

أي�صاً تاأثري  يف ذلك �ص������اأن املحادثة التي هي ا

بك������م ل ي�صتطيع اأن ي�صهم  متب������ادل، ولكن الأ

أم������ا يف »لعبة رجبي rugby« في�صهم،  فيه، ا
�صهام يف هذ√ اللعبة  كتع الإ كما ل Áك������ن لالأ

واإ‰ا ي�صهم يف املحادثة.

أك  لذل������ك تغ������دو اÿا�ص������ة التناXرية ا

نها �صتتي لنا و�صف التاأثريات  أي�صاً. لأ اأهمية ا

املتبادلة وا÷�صيمات املادية كليهما من وجهة 

أنها تتي لنا  ������ر التاأثريات املتبادلة. كم������ا ا ن

و�صف �صلو ا÷�صيمات عند التاأثري املتبادل، 

اأي مايح������د للé�صيم������ات عندما ت�صهم يف 

أث������ري متبادل. ويت�ص ذل������ك يف الدرا�صات  تا

خذة  Bق������ة الFوتار الفا ري������ة الأ احلالي������ة لن

بالتناXر الفاFق »التي ل تكتفي بالتناXرات 

ال�صابق������ة كم������ا �صريد بعد قلي������ل، بل ت�صيف 

اإليه������ا تناXراً بني البوزون������ات والفرميونات 

دوار«، وتتحد  بحيث Áكن اأن يتب������ادل الأ

رية ع������ن ف�صاA عا› التéريد ذي  هذ√ الن

أبعاد. ففي هذ√ الدرا�صة يبحثون عن  ع�رصة ا

التناXرية، ومنه������ا ي�صتدلون على  اÿوا�ض 

وجود ج�صيمات Zريب������ة اأحياناً كا÷�صيمني 

z وW وج�صي������م هيõé الذي يحمل كتلة، اأي 
اإن هذا ا÷�صيم هو حامل تاأثري متبادل بني 

)2(
ج�صيمني ناقل للكتل.

ولية  اإن درا�ص������ة خوا�ض ا÷�صيم������ات الأ

أثن������اA تاأثريات متبادلة.  ه������ي درا�صة �صلوكها ا

ودرا�ص������ة ال�صلو تعن������ي ماالذي انحفß يف 

ه������ذ√ التاأثريات، وما ال������ذي ⁄ ينحفß. وملا 

« يعني خا�صة  كان التعبري »قانون انحف������ا

�صمود، فنح������ن اإذاً يف الطري������ق اإىل خا�صة 

تية Áكن قراAتها يف  Bرية. فالعب������ارة الXتنا

اهني: ا

تناXر يعني �صمود يعني انحفا

وبالعك�������ض: انحفا يعن������ي �صمود يعني 

تناXر

وردت يف ال�صاب������ق فك������رة ع������ن تو�صي������ع 

اÿوا�������ض التناXري������ة. فه������ذ√ اÿوا�ض يف 

الفيõي������اA الكال�صيكية تقت�رص على اÿوا�ض 

التناXرية يف املكان والõمان. وعند النتقال 

من ذلك اإىل فيõياA ا÷�صيمات، تو�صع مفهوم 

أو تعميم للتناXر  التناXر. وكان اأول تو�صيع ا

ه������و التناXر بو�صاط������ة تب������ادل ا÷�صيمات 

املتطابق������ة فيما بينه������ا. اإذ ل �صيA يتغري اإذ 

ن ا÷�صيمات ل Áكن  جرى هذا التبادل. لأ

لكÎونات  خر كالإ Bالواحد منها من ال õ������يي
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مثاًل. وه������ذا يف احلقيقة ي������وؤدي اإىل قانون 

تلف  ح�صاF������ي مل انحف������ا من النم������ط الإ

أكان������ت ج�صيمات مادية  ا÷�صيم������ات، �صواA ا

 Aح�صا �صع لإ نه������ا ت ت�صم������ى فرميونات، )لأ

لكÎونات والÈوتونات  فريمي دي������را كالإ

والنÎون������ات..(، اأم ج�صيم������ات تاأثري متبادل 

 Aح�صا �ص������ع لإ نه������ا ت ت�صم������ى بوزون������ات لأ

أين�صت������ني )كالفوتونات وZريها(. ولهذا  ا بوز

التمييõ بني الفرميونات والبوزونات اأهميته، 

لكونه يع������È عن خا�صة حد�صي������ة تفر¥ بني 

ج�صيم������ات لها �صف������ة مادية م������ن جهة، اأي 

تتمتع باأبرز �صفة للم������ادة وهي عدم قابلية 

الخ������Îا¥، وج�صيمات لي�ض لها هذ√ ال�صفة 

من جهة اأخرى، وه������ي البوزونات التي هي 

أث������ري املتبادل بني  احلقيق������ة كميات م������ن التا

ج�صيمني ماديني. فلدين������ا فرميونات مقابل 

أي�صاً تو�صيع للتناXر. بوزونات. وهذ√ ا

والتو�صي������ع الثاين ه������و التناXر املنف�صل 

الذي Áاثل التقابل ب������ني املوجب وال�صالب، 

وي�صم������ى التناXر باملماثل������ة Parity. فمن 
الوجه������ة الهند�صية البحتة، يقل������ب التناXر 

Bة الي�ص������ار Áين������اً وبالعك�ض،  بالن�صب������ة مل������را

ا√ الõمن  فه������ذا تناXر منف�ص������ل. وتغيري ا

اأي الرج������وع بالõم������ن اإىل املا�ص������ي بدلً من 

التق������دم نحو امل�صتقبل هو ن������وع من التناXر 

املنف�صل. كما اأن التقابل بني ج�صيم وم�صاد√ 

ه������و تناX������ر منف�صل على درج������ة كبرية من 

همي������ة. وكان دي������را اأول من و�صع هذا  الأ

املفهوم ليحل م�صكل������ة الطاقة ال�صلبية التي 

Xهرت مع������ه يف حل م�صاألة ن�صبوية كمومية، 

ري������اً اأن كل ج�صيم يéب اأن  فق������د تبني له ن

أك������دت التéربة فعاًل  يك������ون له م�ص������اد. ثم ا

وجود ج�صيمات م�صادة. وا÷�صيم وم�صاد√ 

تلفان اإم������ا بنوعية ال�صحن������ة الكهرباFية،  ي

أو بالعدد  لك������Îون وم�صاد√ البوزيت������ون، ا كالإ

الباريوين. فالÈوتون، ومثله النÎون، عددهما 

1، وم�صاد√ ع������دد√ الباريوين �1.  الباريوين

تلف عنه  وم�ص������اد النÎينو ه������و نÎين������و ي

 ..،)Íحرى ال�ص أو بالأ ا√ العõم الõاوي )ا با

مم������ا جعل هذا التناXر ي�ص������ذ عن ال�صمود 

Bت������ي ويتéلى ذلك يف التاأثري  يف التناXر املرا

أث������ري املتبادل  املتب������ادل ال�صعي������ف )وهو التا

�صعاعي  امل�صوؤول مثاًل عن Xواهر الن�صا• الإ

�صعاعي  الطبيعي وعن التف������كك بالن�صا• الإ

بيتا(.

وكان ذلك مفاجÄاً يف خم�صينيات القرن 

املا�ص������ي، اإذ تبني اأن هذا التاأثري Zري �صامد 

أو يقال  يف التناX������ر باملماثل������ة الف�صاFي������ة. ا

أنه ت�صع������ف درجته اأو  اإنه ينك�������رص )مبعنى ا

أ�صا�صي هو  ( يف حال������ة تاأثري متبادل ا
)3(
يبطل

ن خيال اأي  أث������ري املتب������ادل ال�صعي������ف. لأ التا

Bة هو Xاهرة طبيعية  Xاه������رة طبيعية يف مرا
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. اإل اأن ذل������ك Zري �صحي������ يف حالة التاأثري 

ن �صورة حادثة الن�صا•  املتبادل ال�صعيف. لأ

Bة  �صعاع������ي التي ي�صببها هذا التاأثري يف مرا الإ

هي حاد Zري طبيعي، وÁكن التمييõ فيها 

رنا  بني اليمني والي�ص������ار، اأو مبعنى اBخر 

هذ√ ال�ص������ورة اإىل القول بوج������ود ج�صيمات 

ن الواحدة  Áيني������ة وج�صيم������ات ي�صاري������ة، لأ

  õمنها ت�صار يف تاأثري متبادل �صعيف متمي

أينا،  خ������رى. فالنÎون، كما را عن م�صاركة الأ

يتفكك اإىل بروتون واإلكÎون ونÎينو م�صاد، 

Bة هو ن������Îون يتفكك  بينم������ا خيال������ه يف م������را

اإىل بروت������ون واإلكÎون ونÎين������و Zري م�صاد. 

وال�صبب هو اأن النÎينو امل�صاد Áثل بé�صيم 

Bة  ياله يف مرا يدور من اليمني اإىل الي�صار، ف

ه������و ج�صيم يدور من الي�صار اإىل اليمني. وملا 

كان ه������ذا ا÷�صيم يعÈ عما Áكن اأن ي�صمى 

الندفاع الõاوي، فالنÎينو امل�صاد اندفاعه 

ال������õاوي �صالب، اأما خياله فاندفاعه الõاوي 

موجب. مما يعني اأن �صورة هذا التفكك هو 

تف������كك ل وجود له يف الطبيعي������ة، )اأو نحن 

ملõمون بالق������ول: هنا ج�صيم������ات Áينية 

اهرة  واأخرى ي�صارية وهذا Zري ماألو±(. ف

Bتي،  التفكك هذ√ Zري �صامدة يف التناXر املرا

È عنه باأنه انك�صار لهذا التناXر.  oوهذا ما ع

وي������õول هذا النك�صار فيم������ا لو كان للنÎينو 

كتلة، حتى لو كان������ت �صغرية جداً )تقدر ب�4 

اإلكÎون فولت(.

وثمة خ������ر¥ اBخر لنا تراف������ق �صحنة 

مماثلة، وكان هذا اÿ������ر¥ ل يõال Zام�صاً 

ح�ص������ب علمنا حتى ع������ام 1990، ولكنه مهم 

 õFجداً بالن�صب������ة للكو�صمولوجية، فمن ا÷ا

اأن يك������ون انك�ص������ار ه������ذا التناX������ر �صبباً يف 

أ�صفر  اإحدا خلل بني امل������ادة و�صدها، مما ا

عن ه������ذا الفاF�ض الذي ي�صاه������د يف املادة 

 عن املادة امل�صادة، وي�صار اإىل هذا النك�صار

:CP õبالرم
 .)Conjugaison de charge parite(

فثمة ثال درج������ات للتناX������ر: التناXرات 

املكانية الõمانية، والتناXرات بالتبادل بني 

ا÷�صيمات املتطابقة، والتناXرات املنف�صلة 

التي ⁄ يفهم �صبب انك�صار بع�صها.

�صارة  وقبل اإنهاA هذ√ الفقرة، لبد من الإ

أك������ للتناX������ر يف جمال  اإىل دور �صميم������ي ا

ا÷�صيم������ات والتاأثريات املتبادلة فيما بينها. 

رية الك������م تو�صلت اإىل  فم������ن املعرو± اأن ن

وجود كم������وم للتاأثريات املتبادلة، يف حني اأن 

رية الن�صبية كانتا  الفيõي������اA الكال�صيكية ون

تعتÈان ه������ذ√ التاأثريات تنتق������ل على �صورة 

اأمواج. وهكذا اأ�صبح������ت ال�صورة التموجية 

بال�ص������ورة  مقرون������ة  املتبادل������ة  أث������ريات  للتا

الكمومية. ولكن لوي دوبروي ا�صتطاع اإثبات 

اأن هذ√ ال�صورة املõدوجة للتاأثريات املتبادلة 
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تنطبق اأي�صاً على ا÷�صيمات. مبعنى اأن كل 

ج�صيم يقÎن مبوجة، وهذا ما ا�صتبعد �صورة 

ا÷�صيم املمثل بنقطة، وقد تاأكد ذلك على يد 

مواج  ر وبورن اللذين بينا اأن هذ√ الأ �رصود

لكÎون  هي اأمواج احتمالي������ة واأن تعريف الإ

لكÎون )حقل احتمال، اأي  يتطل������ب حقاًل لالإ

لكÎون  يoعر± باإعطاA �صعة احتمال وجود الإ

يف كل نقطة من الõمكان. )اإن �صعة الحتمال 

هذ√ يف نقطة من الõمكان هي عدد عقدي 

يلي مربع  –مبعنى اأن جAõاً منه هو عدد ت
لكÎون يف هذ√  مطلقه هو احتمال وجود الإ

النقطة. فهذا احلقل يف احلقيقة يغطي كل 

وجي، وت�صمى  نقا• الف�صاA، وه������و حقل 

موجت������ه موج������ة مادي������ة هي الت������ي وجدها 

دوب������روي. ولهذا احلقل خوا�������ض تناXرية. 

ري������ة نوذر، التي تربط  وقد اأمكن تعميم ن

مف�صلياً بني خا�ص������ة ن�صبوية وقانون تناXر 

رية الكمومية  ، لت�صمل الن وقانون انحفا

لكÎونات  ولت�صف التاأثريات املتبادلة بني الإ

والفوتونات، اأي زاوجت حقل اإلكÎونات مع 

حقل كهرطي�صي.

أم������ام تو�صيع  يف احلقيق������ة نح������ن هن������ا ا

جدي������د ملفه������وم التناX������ر اإىل م������ا ي�صم������ى 

يل اأن  التناX������رات الداخلية. يé������ب اأن نت

 )4(Variete ونات ه������و متنوعةÎلك حقل الإ
تت�صمن الõمكان، ويف كل نقطة من الõمكان 

تعر± �صع������ة احتمال بطويلة وطور. وملا كان 

من Zري املمكن تعريف الطور تعريفاً مطلقاً، 

ة الب������دA فقط )وقد  نه يتغ������ري بتغري حل لأ

������ة يف الõمن Áكن  أية حل �صب������ق القول اإن ا

أ ن�صبية الõمن(،  أ، وهذا مب������دا اأن تكون مبدا

لكÎونات �صامد عند تغيري الطور  فحقل الإ

رية  )وه������ذ√ خا�ص������ة تناXر(. وبح�ص������ب ن

ن������وذر يéب اأن يكون هن������ا قانون انحفا 

مكاف������ له������ذ√ اÿا�ص������ة. بالفع������ل اإن هذ√ 

اÿا�صة تكاف انحفا ال�صحنة الكهرباFية 

لكÎون������ات(. وهذ√ اÿا�صة ين�صاأ  )�صحنة الإ

منها دينامي������ك وتن�صاأ قوى. ون�صتطيع القول 

باخت�ص������ار وب�صيA م������ن الرطان������ة العلمية: 

يحم������ل كل اإلكÎون �صحن������ة كهرباFية، وهذ√ 

������ل fiفوX������ة حتى ل������و تغريت  ال�صحن������ة ت

ولكن  لك������Îون )وهذا �صم������ود(،  طاق������ة الإ

لكÎون امت�صا�ض  هذا ال�صمود يتطلب من الإ

أو اإ�صدار فوتون )تاأثري متبادل(. فما  فوتون ا

يح������د يف هذ√ املرحلة م������ن التحولت هو 

�صا�صي يف ديناميك التاأثري املتبادل  ال�صيA الأ

لكÎون يف  الكهرطي�صي.  وعند و�صع هذا الإ

 Aحقل كهرطي�صي، يتحر را�صماً يف الف�صا

أنه  ن طاقته تتغ������ري، وال�صبب هو ا منحنياً، لأ

�صي�صدر فوتونات اأو Áت�ض فوتونات )تبادل 

التاأثري(.

واحلقيقة اإن التقدم الكبري الذي حتقق 
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يف فيõي������اA ا÷�صيم������ات كان نتيé������ة لفهم 

الفيõياFي������ني اأن هذ√ الرابط������ة املتمف�صلة: 

«، التي  »تناX������ر ن�صبي������ة قانون انحف������ا

تاأك������دت �صحتها يف حال التاأثريات املتبادلة، 

هي �صحيح������ة اأي�صاً ومفيدة يف حال التاأثري 

املتبادل ال�صديد والتاأثري املتبادل ال�صعيف. 

ر فعاًل هو م������ا اأكد√  وال�ص������يA امللف������ت للن

أ  اثل عميق بني مبدا العارفون عن وج������ود 

أ التناXر الذي قاد  التناX������ر املذكور ومب������دا

رية الن�صبي������ة العامة التي هي  خط������وات ن

ري������ة الثقال������ة. فم������ن هذ√  يف احلقيق������ة ن

اÿا�صة التناXري������ة، التي ⁄ تoفر�ض كتناXر 

مت�صلب، بل Xهر معها وجود القوى ب�صورة 

خرى. وعلى هذا النحو  �صل�صة واحدة تلو الأ

برزت الرابطة بني التناXر والقوة يف جميع 

ربع.  أو القوى الأ أث������ريات املتبادلة ا حالت التا

وهن������ا ات�ص������ الطري������ق اإىل م������ا كان ي�صعى 

ربع  اإليه الفيõياFيون وه������و توحيد القوى الأ

)الثقال������ة، الكهرطي�صية، املوح������دة مع القوة 

�صل  ال�صعيفة، الق������وة ال�صديدة(. اإنها يف الأ

أ  عن������د بداية الõمن قوة واح������دة. فهذا املبدا

مل يف  الذي رب������ط القوة بالتناXر بع������ث الأ

ربع، و�صمي مبداأ �صمود. توحيد القوى الأ

يف احلقيق������ة ⁄ تكن مالم هذ√ الوحدة 

ب������ني القوى ZاFبة عن الوعي. فكل من اأنهى 

درا�صته الثانوية )الفرع العلمي( يعر± وجه 

ال�صب������ه بني قوة الثقالة والق������وة املغنطي�صية 

وىل تن�������ض على  والق������وة الكهرباFي������ة. ف������الأ

اأن التé������اذب بني كتلت������ني يتنا�صب طرداً مع 

جداFهما وعك�صاً م������ع مربع امل�صافة بينهما. 

أو التنافر(  والثانية تن�ض على اأن التéاذب )ا

بني �صحنت������ني يتنا�صب طرداً م������ع جداFهما 

مر  وعك�صاً مع مرب������ع امل�صافة بينهم������ا: والأ

نف�صه يف حالة كتلتني مغنطي�صيتني.

..اإن الت�صاب������ه يف �صي≠ ه������ذ√ الد�صاتري 

أنها راجعة كلها اإىل �صبب هند�صي  يدل على ا

. هذا ال�صبب ه������و وجود نوع واحد  Î������م�ص

رية اإÁي نوذر. فال  من التناX������ر بح�صب ن

عé������ب اإذاً م������ن اأن يفكر الباحث������ون بوجود 

رب������ع معاً. هنا برزت  تناXر يوحد القوى الأ

رية تعمق فك������رة التناXر لتéعلها  فك������رة ن

، وقد اأطلقت على هذ√  أك ت�صمل ج�صيمات ا

رية املعيار )اأو قد يكون من  رية ا�صم ن الن

رية معيارية لي�صهل  �صهل و�صفها باأنها ن الأ

 Gauge نكليõي������ة:  بالإ تذكره������ا(.  علين������ا 
.theory

وملا كان من Z������ري املفيد اإيراد ن�ض هذ√ 

ري������ة ب�صيغته������ا العلمي������ة اÿال�صة يف  الن

راً لعبارته العلمية  �ص�ض. ن مقال Zري مت

البالغ������ة التعقيد. لذلك يكف������ي اإيراد ‰اذج 

من نتاéFه������ا املاأخوذة من كت������اب ت�صري اإليه 

احلا�صية.

كن  »يف اأواخر �صتينيات القرن املا�صي، 
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ا�صتيفن وينÈ وfiمد عبد ال�صالم و�صيلدون 

ن  Zال�صو من حل م�صكلة التوحيد الثانية )لأ

وىل كانت توحيد الكهرباA مع املغنطي�صية(  الأ

اأما الثانية فهي توحي������د القوة الكهرطي�صية 

والقوة ال�صعيفة واأطلقوا على القوة املوحدة 

ا�صم������اً منحوت������اً ه������و الق������وة الكهر�صعيفة 

electroweak force.. كان������ت توقع������ات 
رية ا÷ديدة مث������رية جداً. فالقوة  هذ√ الن

هر حني تتبادل ا÷�صيمات  الكهرطي�صية ت

لكÎون������ات( املواقع  امل�صحون������ة كهرباFياً )الإ

فيما بينها وبني �صم������ات من الطاقة تدعى 

فوتونات. فالفوتون هو مر�صال الكهرطي�صية.. 

رية الكهر�صعيفة بوجود ج�صيم  فتنباأت الن

قري������ب ال�صبه بالفوتون يق������وم بدور املر�صال 

للقوة ال�صعيف������ة. هذ√ ا÷�صيم������ات التي ⁄ 

أبداً اأن �صوهدت، قدر اأن تكون كتلتها  ي�صبق ا

أك������È بت�صعني م������رة من كتل������ة الÈوتون، كما  ا

أنه������ا تاأتي مÎافقة م������ع ج�صيمات م�صحونة  ا

كهرباFي������ة دعي������ت )W( وج�صيمات حيادية 
دعيت Z وقد اأدت التéارب التي اأجريت يف 
�ص�ض للبحث النووي  وروب������ي امل املéمع الأ

 CERN ًيف جني������ف والذي يدعى اخت�صارا
وروبية( اإىل اكت�صا± 

)هيÄة البحث النووي الأ

ا÷�صيمني W وZ يف عامي 1983 1984 
عل������ى التوا›. )ونذكر يف ه������ذ√ املنا�صبة اأن 

رواية الكات������ب دان ب������روان امل�صماة مالFكة 

و�صياطني �صدت اهتم������ام ا÷ماهري الكثرية 

وروبي. نحو هذا املركõ الأ

تبل≠ كتلة ا÷�صيمني W وZ على الÎتيب 
86 و97 م������رة من كتلة الÈوت������ون. وهذا ما 

م  كان متوقعاً. فكان ذلك بال �صك اأحد اأع

كن  اì فكرة التناXر. حقاً لقد  ق�ص�ض 

Zال�صو ووين������È وعبد ال�ص������الم من اإماطة 

اللثام عن القوت������ني الكهرطي�صية وال�صعيفة 

أنه على الرZم من اختال± �صدتي  أ ا حني قرا

هاتني القوت������ني »ت�صل �ص������دة الكهرطي�صية 

يف داخ������ل النواة اإىل مايق������رب من مÄة األف 

م������رة مما هي خارجها. كما اأن اختال± كتل 

أم������ام تناXر لفت: هو اأن  املرا�صي������ل ي�صعنا ا

قوى الطبيعة تاأخذ ال�ص������كل نف�صه اإذا بودل 

لكÎون������ات والنوترين������وات اأو مع اأي  ب������ني الإ

خلي������ط من الثنني.. وه������ذا ما يحد حني 

 W ري تبادل بني الفوتونات وا÷�صيمنيéي
ل التناXر  وZ اأي بني مرا�صي������ل القوى. وي
قاFم������اً حتى لو تغري اÿلي������ط من مكان اإىل 

اBخر اأو من زمن اإىل اBخر. اإن �صمود القوانني 

عند حدو هذ√ التحولت مو�صعياً يف املكان 

والõمان اأ�صب يع������ر± با�صم تناXر معياري 

Gauge symmetry. وعند Îfiيف العلم 
أن������ه معياري اإذا تر  اأن التحوي������ل يو�صف با

رية التي  للباحث حريت������ه يف �صياZ������ة الن

أو بعبارة  لي�ض لها نتاF������ م�صاهدة مبا�رصة ا
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اأخرى اإنه حتويل ل ي������õال تاأويله الفيõياFي 

مÎجرج������اً.. فكم������ا اأن كل تناXر يف قوانني 

الطبيع������ة عند تغي������ري اإحداثي������ات الõمكان 

يتطلب وجود ثقال������ة، كذلك يتطلب التناXر 

لكÎونات والنوترينوات وجود  املعياري يف الإ

 .Z، W  الفوتون وا÷�صيمات املر�صالية
ونكرر القول: حني يفر�ض التناXر نف�صه 

هور  أ بال د اأن القوانني تبدا منذ البداية، 

اهرة الت������ي �صادفتنا عندما  . وال
)5(
تباع������اً

فر�ض ج�صيم احلقول نف�صه علينا تتكرر هي 

ذاتها عن������د البحث يف جمال الق������وة النووية 

ال�صديدة«.

له جل جالله. أ�صاأل ا املغفرة ل�صتعمال هذا التعبري املتداول بني النا�ض يف جمال احلديث عن الإ اإين ا  1

وتار الفاFقة، �ض71. راجع بهذا ال�صاأن جملة العلوم عدد حõيران 1990، ميكاFيل Zرين، الأ  2

، فقطرة املاA لها عدد Zري منته من  خري مثال على انك�صار التناXر هو تبلور قطرة املاA عند حتولها اإىل ثل  3

نها كروية، وحني تتبلور ل يبقى لها �صوى fi 6اور تناXر. fiاور التناXر لأ

بعاد هو مثال عن املتنوعة. ال�صط يف ف�صاA متعدد الأ  4

رية الõمر وفكرة انك�صار التناXر اإىل تناXرات وتطبق  ن امل�صكل������ة ت�صب������ ريا�صية بحتة، اإذ تoطبق فيها ن
لأ  5

ليõي وجدته يف كتاب  مانة عن اأ�ص������ل اإ
رية اإÁ������ي نوذر. )اأخذ هذا الن�ض مب������ا اأمكن من الأ عندF������ذ ن

عنوانه:

How mathematical genius discovered the language of symmertry.
تاألي������ف: Mario Livio من من�صورات الدار: Simon and Schuster Paperbacks يف نيويور ولندن 

وتورنتو و�صدين عام 2006. )�ض219 220(.

الهوام�ش

¥µ
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أثراً عادياً ا�صع يف مدين������ة حلب وريفها صا�صع يف مدين������ة حلب وريفها صا�صع يف مدين������ة حلب وريفها ا ص ال�ص ال� o هذا التكوينo هذا التكوينo املاFي املاFي ل������كل������كل ������كص������كص ص�ص� oي�⁄ ي ⁄�oي ⁄o

ية املدي������دة.. وبقي وحتى  أو بوXيفت������ه التاري fi������دوداً بوجود√ املعم������اري ا

نهo حام������ل للماA.. حامل
– حياً لأ ي تكوين������اصي تكوين������اصي تكوين������اً عتيقاً صخم�صيني������ات القرن املا�صخم�صيني������ات القرن املا�

������دة.. قاFمة يف باطن ص������دة.. قاFمة يف باطن ص������دة.. قاFمة يف باطن  ص بدقة.. حقيقته املعمارية قاFمة ب�ص بدقة.. حقيقته املعمارية قاFمة ب� هند�صيهند�صي fi�ص������وب

ر�������ض وعلى �صطحها.. يف املدينة ويف ريفها حيثÁ oتدo كيلو مÎات عديدة 
الأ

هما مهما مoهماً وجمياًل فيما بعد..  ثراً
أ ا بصبصب ص�ص� o�صوار املدينة ويoالزم�صوار املدينة ويالزم�صوار املدينة ويoالزمالزم كلs ما اأ

أ ا قبل اأن يلن يل

. ة  الÎا العرب با ❁❁

ò

ا ر الذ  الأ

ا ار يا ومع اما ما  ن

نع Ñد ا نع. بغدا  Ñد ا . بغدا 

❁
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تقنة نفاق������ه املتقنة نفاق������ه املoتقنة  ������ام املاF������ي باأ ������ام املاF������ي باه������ذا الن اه������ذا الن

اطله بح�صورها القدË الفاعل صاطله بح�صورها القدË الفاعل صاطله بح�صورها القدË الفاعل  صوقنواته وق�صوقنواته وق�

اإل اأن تتداخل  تبتبت أأ وات مياهها الت������ي صوات مياهها الت������ي صوات مياهها الت������ي ا ص�ص� اوباوباأ

احات.. هذ√ صاحات.. هذ√ صاحات.. هذ√  صحياA وال�صحياA وال� ي حé������ارة اصي حé������ارة اصي حé������ارة الأ صيف ن�صيف ن�

نفا¥.. هذ√ القنوات  بامتدادتها الطويلة  الأ

ي������اصي������اصي������اً يف البني������ة التحتية  صا�صا� ا�صا�ص ص�ص� أ ا كل������ت بع������داصكل������ت بع������داصكل������ت بع������داً ص�ص�

ية للمدينة.  التاري

عال¥   يف كتاب������ه »الأ
)1(
������دادص������دادص������داد ص �ص � oابن oابن o ذك������رذك������ر

بك������ة م������ن القن������وات صبك������ة م������ن القن������وات صبك������ة م������ن القن������وات  ص��رية« ه������ذ√ ال�ص��رية« ه������ذ√ ال� ��رية« ه������ذ√ ال����رية« ه������ذ√ ال�� �اÿط����اÿط���

oية واملعمارية.. وقد قمتoية واملعمارية.. وقد قمتo ية واملعمارية.. وقد قمتصية واملعمارية.. وقد قمتص صيلها الهند�صيلها الهند� يلها الهند�صيلها الهند�ص صوتفا�صوتفا�

مبعا÷������ة هذا الن�������ض وتثبيته على flطط 

كل صكل صكل  هر القنوات وتفرعاتها ب� هر القنوات وتفرعاتها ب�صمتوال بحيث ت صمتوال بحيث ت

ية صية صية  ص بÎقيمها من القناة الرFي�ص بÎقيمها من القناة الرFي� oوقمت ، ، وقمتoوا�ص oوا�ص

اإىل القنوات الفرعي������ة النهاFية والتي تنتهي 

ل صل صل  صو بركة، وقد و�صو بركة، وقد و� أ ا ضو حو�ضو حو�ض طل صطل صطل اأ ص بق�ص بق� ع������ادًة

وية صوية صوية  صىل ال�صىل ال� الÎقي������م يف اأحد هذ√ التفرعات اإ

ة.صة.صة. صاد�صاد� اد�صاد�ص صال�صال�

رخاورخاوؤرخاً تقليديا بل هو  وداد موداد م داد مصداد مص ص �ص � oيك������ن ابن ⁄ oيك������ن ابن ⁄ o

يلي.. هو صيلي.. هو صيلي.. هو  ص على نحو عميق ونوعي وتف�ص على نحو عميق ونوعي وتف� روروؤر وموم

ام صام صام  ص العم������ارات املدنية يف مدن بالد ال�ص العم������ارات املدنية يف مدن بالد ال� o روروؤر وموم

ضق والقد�ضق والقد�ض و حلب.. ن�صéت ق والقد�صق والقد�ص صات: دم�صات: دم� ات: دم�صات: دم�ص صالرFي�صالرFي�

وىل  بابية اصبابية اصبابية الأ ص الطفولية وال�ص الطفولية وال� oهoهنواتهنوات نواتصنواتص ص �ص � وتطورت

تقى منها املعلومات صتقى منها املعلومات صتقى منها املعلومات  صيف مدينة حلب، ولعله ا�صيف مدينة حلب، ولعله ا�

oوولولول oي������ة يف العلوم كافة تل������كصي������ة يف العلوم كافة تل������كصي������ة يف العلوم كافة تل������ك التي ت التي ت صا�صا� ا�صا�ص ص�ص� الأ

بداعية  اأن يرتكõ اإليها يف عملياته الإ رخاورخاوؤرخاً وموم

نهار  و�ضo يف الأ و�ضبوق������ة.. ي ضبوق������ة.. ي و�ص و�صبوق������ة.. ي بوق������ة.. ي ص امل�ص امل� ريالتالية  Zريالتالية  Zري

بواب..  والقنوات.. ويف القالع والق�صور والأ

واÿانقاه������ات.. والرب������ط  املدار�������ض  ويف 

أه������م موؤلفات ابن   لي�ض من ا
)2(
) o¥ع������ال و)الأ

أك������ املوؤلفات  �صداد وح�ص������ب.. بل هو من ا

 oدéاً وعلميًة، فنõ������ي ي������ة البلدانية  ري
التاأ

اً ل�  يف قراAتنا املعا�رصة له������ذا الكتاب تاأري

)الت�صاري�������ض( و)ال�صهول( و) الوديان(.. كما 

������دo اأي�صاً ذلك التاأري������ الثقايف العميق ل� 

أي�صاً �صمة  o هذا الن�ض ا العم������ارة .. مما Áن

ث������ري املوؤهل ج������داً ÿدمة علم  التاأري������ الأ

ثار..  Bال

ية   ا بنية  ا ا وgذا الن

لÄن كان ه������ذا امل�صطل )البنية التحتية 

Sub  Structures( م�صطلح������اً جديداً 
أو  �صواAً دخل يف املéالت الهند�صية املبا�رصة ا

انطلق يف ال�صويات املéتمعية ..فاإنs ح�صور√ 

 õéكان موجوداً يف تاري املن Aكتكوين واإجرا

الهند�ص������ي يف منطقتنا ومنذ زمن Áتدo على 

ألفي �صنة قبل امليالد. قل اإىل ا
الأ

ويف تعريف������ه الع�������رصي  يoق�ص������د به كل 

التي  ا÷يوتكنيكي������ة  الهند�صي������ة  عم������ال  الأ

از من�ص������اأة �صواA كانت تلك املن�صاأة  تنفذ لإ

ف������و¥ اأر�صي������ة اأو حتت اأر�صي������ة.. وتت�صمن 

عمال ا�صتن������اداً اإىل تعريف هند�صي 
تل������ك الأ

مبا�رص معا÷ة الطبق������ات احلاملة واأعمال 

�صا�صات. وتل������ك اإجراAات Xلت قاFمة يف 
الأ
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نت امليا√ للمدن وللري  sم
أ عمال املاFية التي ا الأ

ذها املهند�صون  ورافقتها حلول هند�صية ات

ن�ص������اA �صب������كات امليا√ وال�������رص± ال�صحي  لإ

ر�صي������ات واملن�ص������اBت املحفورة  ومعا÷������ة الأ

ر�صية وZريها.  واõÿانات الأ

امo املاF������ي بكل عنا�رص√  Áتدo ه������ذا الن

اه������رة واÿفي������ة متماً حلق������ًة من تاري  ال

الهند�صة املاFية والبني������ة التحتية يف العا⁄.. 

ام القنوات ا÷وفية املعرو±  ولعله ي�صبهo ن

يف �صب������ه ا÷õيرة العربية واإي������ران والعرا¥ 

ذ يف كل منطقة من هذ√ املناطق  والذي ات

ا�صماً خا�صاً فهو 

 يف �صبه ا÷õيرة العربية.. 
)3(
ف������الج( )الأ

������ا يف اإيران  sم
أ وه������و )الكهاري������õ( يف العرا¥ ا

فيطلقون علي������ه ال�صم العرب������ي )القناة(.. 

واإذاً تن�ص������مo ال�صبكة املاFية احللبية اإىل هذ√ 

م املاFية والتي  املéموعات القدÁة من الن

o بع�صها اإىل /2500 ¥.م/.. يعودo تاري

يف قري������ة حي������الن يف ال�صم������ال ال�رصقي 

م( )4( للقناة  من املدينة.. ن�صهد )البÄ������ر الأ

 oكونoت رة مبداميك  sعمoوا÷دران الداخلية امل

ي اأمر يتعلق ب�صيانة  جل الن������õول لأ درجاً لأ

ي������ف القناة ..تo�صاه������د القناة باطنيًة  أو تن ا

وىل عند  Bبار التهوي������ة.. فالبÄر الأ Îقه������ا ا ت

ف������م القناة بعم������ق ح������وا› /3م/ ومقطعها 

1/م  ويب������دو البناoA حول فوهات  مربع /1

ر�ض ول تبدو تغطيتها..  بار فو¥ �صط الأ Bال

بار مع التقدم فالبÄر الثانية  Bداد عمق الõوي

يبل≠ عمقها ح������وا› /7م/ والثالثة /8م/.. 

خرية فالبن������اA حولها مرتفع  أم������ا الفوهة الأ ا

ك عمقاً..  أنه������ا الأ وج������رى اإZالقها ويبدو ا

ر�ض فوهات ل� /  هر على �صط الأ وهكذا ي

Bبار / تهوي������ة �صاقولية موؤدية اإىل القناة..  6 ا

لكن القناة �صتنك�صف بعد ذلك وتغدو اأحياناً 

fiمولًة ف������و¥ قناطر ومنك�صف������ة يف اأحيان 

������ت تغطيته������ا باحلé������ارة التي  اأخ������رى، و

ر، اإل بع�ض  اأعدت لذلك منعاً للتلو والتب

يف. املوا�صع لل�رصب والتن

ذo هذ√ القنواتo املاFية �صفة ال�صبكة  تت

ال�صامل������ة وXيفي������اً ومعماري������اً، فهي من بني 

القنوات ال�صابقة حتملo و�صعاً معمارياً مميõاً 

حني تدخل املدينة، فبعد اأن تروي الب�صاتني 

را�صي املمت������دة بني حيالن وحلب �صمن  والأ

وXيف������ة اإرواFي������ة مدرو�صة، تدخ������لo املدينة 

لتت�صكل عÈ �رصيانه������ا الكثيف الع�رصات من 

نق������ا• التغذي������ة ول تلب������ث اأن ترتفع عليها 

تلك الكيان������اتo املعماري������ة – املاFية املميõة 
اأي )الق�صاط������ل( لتوؤمن كمي������ات ماFية كبرية 

تلفة مبا فيها )ميا√  لال�صتهالكات املدنية امل

ال�رصب(.. 

أ�صم������ل تغذية ماFية حدثت  أو�صع وا ولعل ا

يف املدين������ة كان������ت يف بداية الق������رن ال�صابع 
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اه������ر Zازي  الهé������ري يف عه������د املل������ك ال

)605 ه������� – 1208 م( حيث مت بناA وترميم 
ديد �صبك������ة وا�صعة من القن������وات تتفرع  و

داخل املدين������ة لتغذي القطاع������ات ال�صكنية 

والقت�صادي������ة، فوج������دت الق�صاط������ل يف كل 

أبوابها  مكان داخ������ل املدينة وعند مداخ������ل ا

حياA، و�صكلت  ويف ال�صاح������ات الداخلي������ة لالأ

اإح������دى اÿ�صو�صي������ات البيÄي������ة واملعمارية 

للمدينة. بoنيت الق�صاطل على �صكل اأحوا�ض 

أنابيب من القناة، وهي  ت�صتمد املاA بو�صاطة ا

عمدة  قوا�ض والأ م�صقوفة بقباب ومõودة بالأ

والõخار± اأحياناً.

�����ال  ����� الأ ���Ñ���ع���ة   ��� ا ���ن���ي���ا  ��� ال���

ضي�س اأ ة وال يد ال

ياً حني  رف������ت ه������ذ√ التقني������اتo تاري oع

ن�صاA لهذ√ القنوات التي تن�صم  التاأ�صي�ض والإ

مع تقنيات تنفيذها اإىل البنية التحتية، فقد 

تطل������ب التاأ�صي�ض له������ا  عو�صاً عن امل�صتوى 

خذ  دارية  الأ الرفيع يف املعار± التقنية والإ

������رو± الهيدرولية واملنا  بعني العتبار ال

طيط  وطبيع������ة الÎب������ة، بحيث تطل������ب الت

يًة اأو�صل������ت اإىل هذا  والتنفيذ خ������Èًة تاري

رو± مدينة حلب.. مثل بالن�صبة ل ام الأ الن

فطبيعة الÎب������ة واملنا والو�صع الطبوZرايف 

مة ري  أن كل ذل������ك كان ل������ه دور يف تطبيق ا

رو± معينة.. مالFمة ل

يõت قناة حيالن كغريها من قنوات هذا 

م.. ولتحديد  ام املاFي بوج������ود البÄر الأ الن

 AاÈر ÷اأ املهند�صون والقناوؤون وخÄهذ√ الب

Bبار تنقيب  الÎب يف ذل������ك الõمان اإىل حفر ا

Bثار ت�������رصب امليا√، وحتديد  بهد± اكت�صا± ا

أدن������ى التغريات يف النبات املحيط، وحني مت  ا

ر�������ض الكتيمة تoركت  الو�ص������ول اإىل طبقة الأ

أي������ام، وهي الف������Îة التي يحدد  البÄ������ر لعدة ا

فيها املهند�������ض املردود الكامن للبÄر.. وذلك 

 ،Aبو�صاطة اأخذ بع�ض الكميات املقا�صة من املا

فا�صات  ويف الوقت نف�ص������ه تتم مراقبة الن

مر يتم بعد  املحتملة مل�صتوى املاA، واإذا لõم الأ

Bبار اأك عمقاً بهد± التحقق من  ذلك حفر ا

 Aاملا Ëاأن احلق������ل احلقيقي القادر على تقد

قد مت العثور عليه، وحينÄذ يتم اختيار البÄر 

م مراحل  أم.. ومع ك������ م������ردوداً كبÄ������ر ا الأ

وتفا�صي������ل هذا العم������ل �صéلها اب������نo �صداد 

ت�صéياًل يقÎبo من اأن يكون ن�صاً يف التاأري 

  .
)5(
الهند�صي واملعماري

sت لتو�صيع  عمال التمهيدي������ة التي  فالأ

واإن�صاA ه������ذا التكوين املاFي الذي يعتÈ بنية 

حتتية ومنذ ثمانية قرون كانت:

• حتدي������د نقا• تغذية ه������ذ√ القناة من 
ينابيع حيالن على بعد /12كم/ �صمال حلب 

واإىل ال�رص¥ قلياًل عل������ى ال�صفة الي�رصى من 

نهر قويق.. كانت القن������اة تتلقى مياهها من 
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ثالثة اأحوا�ض مغلقة و�صط حو�ض طبوZرايف 

ن فاأ�صح������ت حيالن قرية  Bصي������ق..  اأما ال�

.. يف حني كانت  قاحل������ة ل ينابيع ول ب������ر

الÈ ل ت������õال موج������ودة يف منت�صف هذا 

.. القرن املا�صي

عم������ال التمهيدية كذلك حتديد  • من الأ
ارتفاعات املاA يف القن������اة عند املنابع وعند 

أ القناة عند  و�صول القناة اإىل حلب. يف مبدا

 160/ Aحي������الن حيث وج������دوا ارتفاع امل������ا

اإ�صبعاً/ وعلى طول القناة حتد �صياعات 

ر والت�رصب  flتلفة نتيé������ة الحتكا والتب

ربه������ا يف كثري م������ن املواقع، فكان  ب�صبب ت

ارتفاع امل������اA عند باب القن������اة نقطة دخول 

القناة اإىل املدينة /20 اإ�صبعاً/ .

عم������ال التمهيدي������ة يف القناة  • م������ن الأ
والت������ي ذكرها ابن �صداد: بن������اA القناة كاملًة 

مراA وذلك  م������ن حيالن اإىل حلب باإ�رصا± الأ

������از العمل بدقة وكف������اAة ولتحقيق ذلك  لإ

باأق�رص وقت ممكن..

أ�صا�ص������ات املé������رى املاFي  • ومتs تنفي������ذ ا
حوا�������ض ب�صكل ح�صرية م������ن الركة على  والأ

كامل امل�صاح������ة، وت�صكلت مادة احل�صرية من 

كل�ض  ق�رصمل( حيثo يo�صا± الكل�ض  )تراب 

بن�صبة fiددة م������ن حéم الÎاب والق�رصمل 

عطاA الكتامة املطلوب������ة، ثم تoر�ض  ت������وؤدي لإ

دام  جيداً على طبقات وكان يتم الر�ض با�صت

حéار الكبرية وال�صاقو± لر�ض  ة لر�ض الأ sاملهد

)6(
الركة، ثم تoبنى ا÷دران.

���ا  ل Ñ���ل  ن���اة  ال بن���ا  ���ال  اأ

نة  د ا

أ  بع������د اأن متs حتديد م�ص������ار القناة.. تبدا

نفا¥..فيقومo فريق 
هر الأ عملياتo احلفر وت

Bب������ار التهوية فو¥ عمال  من العم������ال بحفر ا

النفق.. ويقوم اBخرون برفع البقايا اإىل �صط 

بار، ويبذل احلفار  Bر�ض بو�صاطة ه������ذ√ ال الأ

جهد√o ك������ي يكون النفق عل������ى خط م�صتقيم 

ر نحو �ص������وA قنديلني حتى  من خ������الل الن

يتطابق������ا. وقد ذكر الكرجي املهند�ض والعا⁄ 

العرب������ي ومنذ الق������رن اÿام�ض الهéري كل 

ليات التفيذية بتفا�صيل  Bات والAجرا هذ√ الإ

)7(
هند�صية وم�صاحية..

قنية هي الكل�ض واحلéارة  موادo البناA لالأ

ر..  ج������ر وتoغطى ب�صفاF ال�ص Bيت والõوال

وينقل الغõي عن ابن ال�صحنة عن ابن �صداد 

ت �صنة 605 ه� فا�صتح�رص  sد oن »قناة حلب �ص
اأ

اه������ر Zازي �صناعاً م������ن دم�صق..  امللك ال

وحم������ل اإليهم الكل�������ض والõي������ت واحلéارة 

)8(
جر فاأ�صلحت جميعاً« Bوال

ر بعمق  ت������د القناة fiف������ورة يف ال�ص

/6 8م/ ومم������ر القناة ي�صتطي������ع اأن ي�صري 

فيه اإن�صان.. وذلك اإىل اأن تعÈ باب احلديد 

)باب القن������اة( يف الõاوية ال�صمالية ال�رصقية 



kÉjQÉª©eh kÉ«FÉe kÉeÉ¶f ¿Éc …òdG ôK C’G

439 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

من �صور املدينة فتتéه اإىل جامع امل�صتدامية 

أoقيم م�رص± توزيع )قالب( من احلéر  حيث ا

�صود.. البازلتي يo�صمى احلéر الأ

بقيت عملياتo تدعيم املن�صاBت املاFية يف 

دم  حلب وحت������ى بداية القرن الع�رصين ت�صت

احلé������ر والق�رصمل والكل�������ض متبعة بع�ض 

القواعد التي اأ�صحت تقاليد.. منها التدعيم 

باÿ�صب يف حال الÎبة 

الرخوة.. وو�صع القنب يف اÿلطة لõيادة 

الكتامة والتما�صك.

������م ذلك قطعاً  sص������داد »ثم ق�ص� oيذكر ابن

نsاعاً وفعلة،  oصا± اإليهم �ص�
م������راA، واأ على الأ

وحم������ل اإليهم الكل�������ض والõي������ت واحلéارة 

ج������ر فاأ�صلحت جميعها، وكانت منك�صفة  Bوال

ور  ل �صق������ف لها، فقطع الطوابيق من ال�ص

ال�صلب������ة، وطبقها جميعها اإل موا�صع جعلها 

بر�صم تنقيتها و�رصب املاA منها واأجري جميع 

املé������رى اإىل باب حل������ب يف ثمانية وخم�صني 

.
)9(
يوماً «

يكون عادة امليل الطو› ملثل هذ√ القنوات 

ب������ني 1/500 و 1/2500.. واملي������ل الطو› 

0/  ل������كل /1كم/  لقناة حي������الن هو / 48

اأي ح������وا› 1/2000 وه������ذا امليل Zري موزع 

������ام على طول القن������اة ب�صبب اختال±  بانت

�صماكة الÎ�صبات.. 

حني تكون القناة مك�صوفة يكون مقطعها 

تفي داخل  0،5/م  وحني ت م�صتطي������اًل  /2

8م/   ر�ض عل������ى اأعما¥ تÎاوì ب������ني /6 الأ

ر والÎب فاإنs عر�ض القناة يف  داخ������ل ال�ص

بدايته������ا عند حيالن ح������وا› /1م/ وبعمق 

Bب������ار التهوية تتõايد حتى  / 1،5م/ واأعما¥ ا

بار مب�صافات  Bر ال�صاد�ض وتتباعد هذ√ الÄالب

تÎاوì بني /20 – 25م/. وقد بنيت جدران 
القن������اة من احلé������ارة املدمك������ة التي �صويت 

طرافه������ا و�صطوحها ورo�ص������ف القاعo ببال• 
اأ

أo�صلح������ت القناة قبل ثمانية  متال�صق وحني ا

قرون جرت تغطيتها ببال• عري�ض ن�صتطيع 

Bبار التهوية  ن من خالل ا Bم�صاهدته حت������ى ال

املتبقية يف قرية حيالن.

ا ن ة ال Ñض ال ال�ضيانة   اأ

أيار  ������ف يف �صه������ر ا كان������ت القن������وات تن

باأم������ر من القا�ص������ي، وكان ذلك ي�صتغر¥ من 

أيام تoقط������ع امليا√ يف هذ√ الفÎة،  /8 10/ ا

وتõoود املدينة باملي������ا√ بو�صاطة اõÿانات اأي 

ال�صهاري وهذا اأمر قاFم يف ذاكرة املدينة.. 

.. وقد 
)10(
خ������وان را�صل �صé������ال√ Z������ري اأن الأ

اعتن������ت الن�صو�ضo الÎاثية باأمر �صيانة هذ√ 

القن������وات، فقد ذكر الكرج������ي ف�صاًل كاماًل 

دوات  ي������ف القن������وات والأ ع������ن �صيانة وتن

دم������ة يف ذل������ك.. وطراF������ق هند�صية  امل�صت

ماكن املoن�ص������دة فكانت  flتلف������ة لتحدي������د الأ

يف بال�صكل التا›: خطةo ال�صيانة والتن
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ي������ف وك�ص������ القن������اة خ�صو�ص������اً  • تن
مداخلها.

جر اأو  Bبار التهوية بالB • اإZال¥ فوه������ات ا
بار ببناA فو¥  Bرفع جدران هذ√ الoر، وتéاحل

Bبار التهوية  ر�ض ويالحß ذلك يف ا �صط الأ

ها من  العاFدة لقناة حي������الن.. وذلك يحف

التلو اÿارجي .

عم������ال موXف  • يقوم ع������ادة به������ذ√ الأ
������هo الÎاثي )املoتفق������د( وي�صمى يف حلب  oا�صم

)القنواتي( يقوم على مراقبة القناة و�صيانتها 

وتفقدها.

������ف القناة كل �صنة م������ن الروا�صب،  • تن
أيار . ويف حلب كان يتم ذلك يف �صهر ا

• كما هنا ن�صاF لفت امليا√ امل�صدودة 
م������ن اأهمها: جر± الروا�صب اإىل قرب املكان 

أيام������اً فيõول ال�صد وينفت  امل�صدود، فتÎ ا

املاA.. يحد ذلك ب�صبب اكت�صاب املاA �رصعة 

ي������ف القناة فياأخذ يف  يف ا÷ري������ان بعد تن

تفتيت ال�صد املت�صكل �صيÄاً ف�صيÄاً.

ما اإذا كان ماoA القن������اة õZيراً مرتفعاً 
أ • ا

Bبارها فاإن������ه يتم حتديد الن�صداد ب�صكل  يف ا

تقريب������ي ثم يoحفر نقب يoو�صلo اإىل مكانه من 

�صل������ي، وبو�صاطة  خ������ارج منطقة النق������ب الأ

خ�صب������ة جمه������õة براأ�ض ح������ادة يت������م تفتيت 

الروا�صب واإخراجها.

• كذل������ك اإذا كان ارتف������اع امل������اA كب������رياً 
فيحاول القنواتي معرفة مكان الن�صداد من 

Bبار التهوية فيعمل عل������ى اإخراج الطني من  ا

فوهة البÄر.

• ت�صهياًل لل�صعود والنõول تoركت فتحات 

بار لتo�صكل درجاً. Bمتقابلة يف ال

• كان عدد نق������ا• التغذية داخل مدينة 

ام املاFي يف بداية القرن ال�صابع  من هذا الن

الهé������ري /77/ ق�صطاًل وبرك������ة توزعت يف 

Bنذا . جميع اأحياA املدينة ا

• ترك������õت �صبكة توزيع املي������ا√ يف �صمال 

وZرب وجن������وب املدينة وتكاثفت ب�صكل كبري 

�صوا¥ وا÷لوم  موي والأ يف منطقة ا÷امع الأ

والعقب������ة وقلع������ة ال�رصي������ف اأي يف القط������اع 

)11(
املركõي القت�صادي

و�صكلت �صبكة ه������ذ√ القنوات �صéاًل من 

ن�ص������اA والÎميم  التفا�صي������ل يف تقني������ات الإ

ل  sوال�صيان������ة.. وذل������ك كتكوين �صا�ص������ع �صك

بنيًة حتتي������ًة يف حياة مدينة حل������ب وريفها، 

وكتفا�صي������ل اإن�صاFية من حي������ث اندراجه يف 

نوع اإن�صاFي يحت������اج اإىل عمليات ومعا÷ات 

خا�ص������ة لكونه من�ص������اأة باطني������ة يف اأجõاFه 

الت������ي تقع داخل املدينة ويف كثري منها خارج 

أداFها  املدينة اأي�صاً. وحتى توقف القناة عن ا
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يف خم�صيني������ات القرن املا�صي يكونo عمرها 

قد اأ�صب ع�رصين قرناً خ�صعت خاللها لعدة 

ترميمات وتو�صيع������ات واإ�صافات كان اأهمها 

ترميمات القرن ال�صابع الهéري التي وثsقها 

اب������نo �صداد جاعاًل من كتاب������ه ن�صاً يف تاري 

تلفة. الهند�صة وتفا�صيلها امل

أبو عب������د ا fiمد بن علي ب������ن اإبراهيم.. ت������ويف  /684 ه������� – 1285م/ ودoفن  اب������ن �ص������داد عõ الدي������ن ا  1
بالقاهرة. 

عال¥ اÿطرية. حقق������ه يحيى زكريا عبارة، وزارة  اب������ن �صداد عõ الدين ب������ن fiمد بن علي بن اإبراهيم، الأ  2

الثقافة – ا÷مهورية العربية ال�صورية، دم�صق 1991.
ها  نs تاري

أ ام املاFي – املعماري من القنوات.. ويoرج ا أoطلق على هذا الن ( ا�صم عربي ا فالج: جمع )فل الأ  3
لف الثاين قبل امليالد..  يعود اإىل اأواخر الأ

Bبار التهوية املوؤدي������ة اإىل القنوات.. وهذ√ البÄ������ر تتلقى امل�صدر  وىل م������ن جمموعة ا
م ه������ي البÄر الأ البÄ������ر الأ  4

�صا�صي ملياهها.   الأ

عال¥ اÿطرية ج1/ امل�صدر ال�صابق �ض342. الأ  5

البني������ة التحتي������ة للمن�صاBت يف الÎا العلمي العربي. ميادة �ص������اي. جامعة حلب – 2003 �ض 263 )ر�صالة   6
دكتورا√(.

أبو بكر fiمد بن احل�ص������ن الكرجي. حتقيق ودرا�صة بغداد عب������د املنعم – القاهرة  اإنب������ا• املي������ا√ اÿفية. ا  7
لية التي كانت  Bجامعة الدول العربية – 1997.. وقد قدم هذا الكتاب �رصحاً تف�صيلياً م�صاحياً مده�صاً لال –

جل حماية البناFني. )الكاتبة(. ذة لأ جراAات الوقاFية املت حتفر بها  مثل هذ√ القنوات والإ

�صتاذ fiمود فاخوري والدكتور �صوقي �صعث. دار القلم  نهر الذهب يف تاري حلب. كامل الغõي. بتحقيق الأ  8

العربي – حلب – 1999.
عال¥ ،امل�صدر ال�صابق، �ض342. الأ  9

خوان را�صل )الك�صندر وباتريك( طبع )اأول مرة بلندن 1794( ت خالد ا÷بيلي ،  10 تاري������ حلب الطبيعي، الأ

•1، دم�صق – 1997. �ض48.
11 حلب يف اأحاديث املاA وا÷مال. د.بغداد عبد املنعم – وزارة الثقافة – دم�صق – 2006 

عال¥ اÿطرية )امل�صدر ال�صابق( ال�صفحات من 340 اإىل 348.
والأ

لوم يف كتابه: 12 والدكتور �صبحي م

Mazlooum, L, ANCIENNE CANALISATION, D, ALEP S. 
(LEQANAYE DE HALLAN), INSTITUE FRANCAIS DE DAMAS.

الهوام�ش

¥µ
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كل������ت العالقة ما بني املفكر والعا⁄ واملثقف واملبدع من ناحية، و�صاحب صكل������ت العالقة ما بني املفكر والعا⁄ واملثقف واملبدع من ناحية، و�صاحب صكل������ت العالقة ما بني املفكر والعا⁄ واملثقف واملبدع من ناحية، و�صاحب  ص�ص�

كالية تتéدد منذ صكالية تتéدد منذ صكالية تتéدد منذ  ص�ص� لط������ان من ناحية صلط������ان من ناحية صلط������ان من ناحية اأخرى، واملéتمع من ناحي������ة ثالثة، اإ صال�صال�

إتى البلدان، واإن تفاوتت حدتها وتفا�صيلها. فمثاًل، كان  إتى البلدان، و تى البلدان، وصتى البلدان، وص صالع�صور القدÁة يف �صالع�صور القدÁة يف �

ك ÷ام ح�صان صك ÷ام ح�صان صك ÷ام ح�صان  �Á صو± العبقري واملفكر املبدع، وهو�Á صو± العبقري واملفكر املبدع، وهو و± العبقري واملفكر املبدع، وهو Á�صو± العبقري واملفكر املبدع، وهو Á�ص صطو، الفيل�صطو، الفيل� طو، الفيل�صطو، الفيل�ص صر�صر� أ ه������د صه������د صه������د ا صم�صم�

الت، صالت، صالت،  صمام الع�صمام الع� أ اوع العقل اوع العقل ا وع العقل صوع العقل ص �ÿ ص�ض�ÿ ص�ض �ض ÿ�ص�ض ÿ�ص ص�ص� أ اذ اذ ا إى اإ اى اإى  ى صى ص ص�ص�
كندر الكبري مثرياصكندر الكبري مثرياصكندر الكبري مثرياً احلõن والأ ص�ص� ال

بداع الفكري  إل قيمة الإل قيمة الإ ل قيمة الول قيمة الوؤ اصاصا صيف، وبالتبعية لت�صيف، وبالتبعية لت� يف، وبالتبعية لت�صيف، وبالتبعية لت�ص صتقوين بال�صتقوين بال� تقوين بال�صتقوين بال�ص صوع الفكر للم�صوع الفكر للم� وع الفكر للم�صوع الفكر للم�ص �ÿصو�ÿصو

. ضاب ض  ما ب د و اأ ونا

. ض ضيد  : الفنا ر ل الفن الع

❁❁

ò

ن بدا و gار الإ Rعا ا

ا P م�  

Ñد الر Ñد الر.  الد  .  الد 

❁
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والثقايف والعلمي اإزاA �صطوة ال�صلطان واملال 

والع�صك������ر و�صاFر عوامل ورموز القوة املادية 

خرى. الأ

ل �صبي������ل لعõل عالقة املب������دع واملفكر 

احب صاحب صاحب  صديب، واملثق������ف عموما، ب�صديب، واملثق������ف عموما، ب� والعا⁄ والأ

ال�صلط������ان عن عالقتهما معاً باملéتمع الذي 

ا�صاA تا�صاA تاأديب كليهما.  أ أو ا ا ب وربى واأدب  اأ

اىل الناىل الناأي  إم������ع ذلك، يéن كثري من املبدعني اإ إم������ع ذلك، يéن كثري من املبدعني 

ح������اب ال�صلطان و�صطوتهم صح������اب ال�صلطان و�صطوتهم صح������اب ال�صلطان و�صطوتهم  ص�ص� اباباأنف�صهم عن اأ

ذاب النا�ض  اصاصاً لل�صاFد من ا صونõواتهم، نقي�صونõواتهم، نقي�

 Aلولوؤل وهل ال�صلطة والنفوذ. ولعل هوهل ال�صلطة والنفوذ. ولعل ه عامة اإىل اأ

أه������ل ال�صلطان  ني��ني��ني يف ابتعادهم عن ا ������ �املبدع����املبدع���

واب فيما صواب فيما صواب فيما اأورد√  صمنون بق�صط كبري من ال�صمنون بق�صط كبري من ال� منون بق�صط كبري من ال�ومنون بق�صط كبري من ال�وؤ ويوي

 Aمرا إيو�صف بن عبد القرطبي اإذ قال: »�رص الأ ايو�صف بن عبد القرطبي اإيو�صف بن عبد القرطبي 

اأبعدهم عن العلماA، و�رص العلماA اأقربهم من 

لم������راA«. لكننا لم������راA«. لكننا ل ‰ي������ل اإىل الت�صليم بهذا  الأ

أو قاعدة، بل نرى فيه معادلة  ا الق������ول قانوناً

حته������ا وواقعيتها بني زمن صحته������ا وواقعيتها بني زمن صحته������ا وواقعيتها بني زمن  صرج������ ن�صبة �صرج������ ن�صبة � اتتاتتاأ

Bخ������ر، بحيث كثرياً ما  Bخ������ر، وبني جمتمع وا وا

تالم�ض هذ√ الن�صبة اأعلى م�صتوياتها، وقلياًل

ري��ري��ري حالها مع تغري  ������ �ما تك������ون متدنية، ثم يتغ����ما تك������ون متدنية، ثم يتغ���

ن�صان. مع  إالبيÄ������ة املéتمعي������ة والõم������ان والإالبيÄ������ة املéتمعي������ة والõم������ان والإ

أ�صÄلة كثرية على اÿاطر هنا، لعل  ذلك، تل ا

ل صل صل  ص حتمية ف�ص حتمية ف� ض هو: ملاذا نفÎ�ض هو: ملاذا نفÎ�ض ال��ال��اًل ������ ها نب��� ها نب����ك �ك أ ا

ني��ني��ني حاكم ومفكر،  ������ �مري وعا⁄، وما ب����مري وعا⁄، وما ب��� أ ا ني��ني��ني ������ �ما ب����ما ب���

ل صل صل اأن يكون  ص�ص� وما بني قاFد ومثقف، بينما الأ

م������ري/ احلاك������م/ القاFد حكيم������اً ومثقفاً  الأ

ومفك������راً وا�صع الطالع، õZي������ر املعرفة، بل 

وعاملاً ب�صكل ما

لعل هذا ما يفÎ�ض اأن يكون عليه احلال 

�صالم هذ√  أمتن������ا خا�صة، حي������ث و�صع الإ يف ا

العالق������ة بني احلاكم والع������ا⁄ يف اإطار كانت 

ولوية فيه للعلم والعلماA، اإذ قال 
الرفعة والأ

 o ع �ض الذ  ل gل  o ا عõ وجل: 

لÑاب  ��� الأ oول oاأ oر ذ ا  ��� اإ o ع ��� ل  والذ

 o رف��� ا 9(، كم������ا قال تع������اىل:  )الõم������ر

ا  ر ا الع  o و oوالذ اأ o ا من oالذ امن

)املéادلة– 11(، وح�ض على ال�صتõادة من 
 .)114 )ط������ه ا  R ل رب��� o و العل������م: 

كما ب������ني عõ وجل اأن خ�صي������ة ا هي اأهم 

ض��� ا م  ا  اإ �صف������ات العلماA بقوله: 

28(، بينما يغفل  o )فاط������ر ���ا oا الع���Ñ

أك الغارق������ني يف م�صاF������ل ال�صلطان واملال  ا

خ������رى عن تلك اÿ�صية  ومغريات الدنيا الأ

Zالباً، فÎديهم Zفلتهم هذ√.

كذلك قال النبي fiمد )�ض(:  ل 

ض  ضيÑة  الإ : Pو ال �ض ب اإل مناف

�ض )روا√ الطÈي(، كما  ��� واإما م وPو الع

بني اأن: »ف�ص������ل العا⁄ عل������ى العابد كف�صل 

 Aر الكواكب«، وقرر اأن: »العلماFالبدر على �صا

نبياA«. وتعددت اأحاديث النبي fiمد  ورثة الأ
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)�ض( يف احل�������ض على التعل������م وال�صتõادة 

من العل������م، وتوقري العلماA وبي������ان ف�صلهم. 

���ا اأو  لي����س من اإل  من ذلك مث������اًل قوله: 

د  ا الع م ا Ñ ا أي�صاً:  ��� وقوله ا ع م

ا الع ول  Ñ ا ، وقوله كذلك:  ���د اإىل ال

�س  ا  ر  ��� ض م  ، وقوله:   ال�ض���

ن���ة  ���ا اإىل ا ر ���ل ا ل���  ض ���ا  في��� 

ع  نة وم ع الدنيا م )روا√ م�صلم(، وقوله: 

ا اأو  ا عاىل وم���ا وال و ���ر ا  P ا اإل م���ا في

اإ  ���ا. )روا√ الÎمذي(«، وكذلك قوله:  ع م

س  ن م النا ا  ا Ñ�س الع ان ا ل 

ا  اإPا   Ñ����س الع Ñ�س الع ب ول 

ا  Äال ف�ض��� ضا  ���س روو ذ النا ���ا ا ا  ���Ñ

ا )روا√ عبد  ��� ا واأVض ��� ا بغ���  ف�ض ��� فاأف

مل مقا�صد  ا بن عمرو بن العا�������ض(. 

ف�ضل  حاديث بقول النبي fiمد:  كل تلك الأ

. اإ  ��� نا ��� اأ ف�ض  ��� العاب���د  الع���ا 

رVس   اوا والأ ا وم واأg���ل ال�ض

ر لي�ض  Ñا  ال رgا واحلي ���ة   الن

. )روا√ الÎمذي(.  س ا  مع النا

 Aدبا مع ذلك، عرفت عالقة العلماA والأ

واملثقف������ني واملبدعني الع������رب مع العامة من 

ناحية، ومع بع�ض احلكام والبطانة امللت�صقة 

أو املتك�صبة  بهم واحللق������ات النا�صحة له������م ا

أو املت�صلقة نحوهم من  أو املنافقة لهم ا منهم ا

ناحي������ة اأخرى، التك������رË والتقدير والرعاية 

اأحيان������اً.. وعرفت هذ√ العالق������ة يف املقابل 

أو القمع والقهر، و�صولً  اأق�صى مبال≠ احلرج ا

أو  أو القتل ا أو التعذيب ا اإىل معاناة ال�صé������ن ا

أو  أو ا÷������وع نتيéة لن������õوة Z�صب ا الت�������رصد ا

و�صاية حاقد اأو حر�ض على حتا�صي ال�صقو• 

يف �صبه������ة النف������ا¥ اأو اÿ�ص������وع لباطل، يف 

م fiاولت  اأحيان اأخرى. كما لوحß اأن مع

النهو�ض وم�صاعي التéديد ودعوات التغيري 

أو انهيار  عقب كل فÎة انحط������ا• اأو جمود ا

عرفته اأمتنا قد �صهدت �صوؤالً يتكرر مبرارة: 

أ�صمى �صاأن يف  م������ة كان للعلم والفكر ا كيف لأ

عقيدتها الديني������ة اأن ت�صم بارتكاب جراFم 

أبرز علماFها ومفكريها  �صنيعة بحق كثري من ا

أ،  ومبدعيه������ا وكيف تتدهور اأحوال اأمة اقرا

بحي������ث �صارت قمة ال�صل������م املéتمعي fiتلة 

ر عن  من قبل اأ�صحاب ث������روات، بغ�ض الن

وات و�صبل مراكمتها التي  م�صادر هذ√ ال������

باتت Zالبيته������ا ال�صاحقة تع������ بال�صبهات. 

أو تنا�صوا حتذير  ������م النا�ض ا وكيف ن�صي مع

نيا  م���   النب������ي fiمد )�ض( اإذ قال: 

.. ثم كيف ت�صم اأمة  ن � ن�ض  لغنا 

أ�صقمه  أ با�صت�رصاA داA قال في������ه �صاعر ا اق������را

Zدر النا�ض:

���gا���  ��� ���ع��� اأ  اإل  ال���������دا  وم������ا 

���� ���� ���� اأن�������� م���ن��� اأ ����  ����� ����� و
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أق������ر املن�صفون من الذين اأرخوا للنه�صة  ا

وروبي������ة التي اأفرزت احل�ص������ارة الغربية  الأ

ريات ابن ر�صد  املعا�رصة بالف�صل الكبري لن

أف������كار√ ومنهéه ومدر�صت������ه التéريبية يف  وا

وىل،  وروبية العقالنية الأ التاأ�صي�ض للنه�صة الأ

Bنذا لقد هاجر  فكيف عامله بنو قوم������ه ا

ندل�ض اإىل املغ������رب، يالحقه 
منبوذاً م������ن الأ

������اوز الت�صكيك  الت�صكي������ك وحتى التكفري. 

بابن ر�ص������د مدينته قرطبة اإىل اأنحاA عديدة 

ندل�ض، فت�صور الرجل اأن احلال رمبا  من الأ

يكون اأف�ص������ل يف املغرب، لكن fiنته الكÈى 

مر ح������د اتهامه  ، حيث بل≠ الأ كان������ت هن������ا

حلاد والتéدي������ف، واإحرا¥ كتبه. بل اإنه  بالإ

أثناA حياته  قد تعر�ض لال�صطه������اد ميتاً، ل ا

فق������ط. لقد ج������رى حتميل كتب اب������ن ر�صد 

املتبقي������ة على �صق Xهر بع������ري وجثمانه على 

أو منه اإىل  أثر ل������ه ا بعاد كل ا خ������ر لإ
Bال�ص������ق ال

خارج املغرب. �صاع الكثري من كتب ابن ر�صد 

ما بني حر¥ واإتال± واإهمال، وعندما اهتم 

الغرب بعد ق������رون بالذي اكت�صفه مما تبقى 

أن������ا ن�صمع عن ابن ر�صد  م������ن تلك الكتب، بدا

أ بع�ض م������ا كتب الغربيون عنه. وهكذا  ونقرا

 √Èأنا√ من اإبداع هذا الذي اعت جاAن������ا ما قرا

م مفكري العا⁄ قاطبة  مثقف������ون ك من اأع

م�صاZ������اً بروؤي������ة Zربية ومن خ������الل عيون 

اأوروبي������ة.⁄ تك������ن fiنة ابن ر�صد �ص������ذوذاً اأو 
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مر مع مفكر عربي/ ا�صتثناA، فق������د تكرر الأ

اإ�صالمي/عامل������ي بارز ومب������دع اBخر هو ابن 

خلدون ال������ذي ا�صطر لالختف������اA طوياًل يف 

كهف مما ت�صكنه الوحو�ض، بعدما كان وزيراً 

وة. كذلك كانت النكبة  و�صفرياً و�صاحب ح

الت������ي اأ�صابت احلالج، والت������ي يéدر بنا اأن 

éل منها جياًل يف اثر جيل لعًل من يفكر  ن

بتكرارها يتعß ويرتدع. حلقت نكبة اأخرى 

�صيد  ل تقل مدعاة éÿلنا بابن حنبل، يف 

متكرر لبوؤ�ض عالقة العا⁄ واملثقف بال�صلطان 

واملنافق������ني  واملرتõق������ة  با÷هل������ة  املط������و¥ 

واملتاجرين بالعلم وو�صاة اأZبياA قا�رصين. 

❁    ❁    ❁

مثلم������ا �صه������دت العديد م������ن العوا�صم 

�صالمي������ة مفارقات  واحلوا�������رص العربية والإ

وج������ولت يف تعاقب نقي�صي العالقة ما بني 

أم������راA ومبدع������ني، ما بني تبéي������ل وتنكيل،  ا

كان حللب ن�صيبه������ا يف تقافõ هذ√ العالقة 

عل������ى مثل ه������ذا النحو. لق������د عرفت حلب 

ي العريق ف�صولً  ه������ا ال على امتداد تاري

ب������داع والعلم  متعاقب������ة لزده������ار الفكر والإ

دب اأو لنح������دار يعق������ب الزدهار. وقد  والأ

كان ل�صل������و اأ�صحاب ال�صلط������ان ونõواتهم 

أثر كب������ري. ك�صفت وثاFق من  يف ه������ذا ال�صاأن ا

بني flطوطات خراFب )خاتوز( مثاًل وقاFع 

وحقاFق عن الو�ص������ع الت�رصيعي والفكري يف 

حلب قبل اBل± ال�صنني. من بني تلك الوثاFق 

مثاًل معاهدة مكتوبة بالبابلية بني ملك حلب 

واملل������ك احلثي مور�صيل الث������اين اأبرمت �صنة 

1336 قب������ل امليالد ت�صمن������ت وقاFع احلياة 

الت�رصيعي������ة حللب يف الق������رن الع�رصين قبل 

امليالد. ولÄن اندثرت نينوى وبابل وممفي�ض 

وع�رصات احلوا�رص التي عا�رصت حلب، فاإن 

بقاA هذ√ املدينة حية رZم اجتياì ال�صكندر 

املقدوين والروم وهولكو وتيمورلنك والغõاة 

ال�صليبي������ني لها قد ارتب������ط بعوامل عديدة، 

منها املنا الفكري الذي �صم بتفاعل ن�صط 

ط������را± الثالثة الت������ي ت�صكل عنا�رص  بني الأ

 :Aواõلف والن أو الت معادلة الزدهار والبناA ا

املéتمع والثقافة وال�صلطة 

رج  ⁄ تكن جمرد �ص������د± متعاقبة اأن ي

�صاحب  ثري  أو يقي������م فيها ابن الأ من حلب ا

الكامل يف التاري وال�صهروردي وابن عربي 

������م علم������اA الريا�صيات،  أع واÿوارزم������ي ا

أ�صه������ر فيل�صو± عربي/ اإ�صالمي  والفارابي ا

قب������ل ابن �صين������ا، والذي �صهد ب������ال• �صيف 

الدول������ة الكثري م������ن اإبداعه، واب������ن خلكان 

عيان، وابن العدË �صاحب  �صاحب تاري الأ

زبدة احلل������ب يف تاري حلب، وابن ال�صحنة، 

ور�ص������ي الدين ب������ن احلنبل������ي �صاحب الدر 

ب، ودر احلبب يف تاري اأعيان حلب،  املنت
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وهو ال������ذي قارع تيمورلن������ك احلéة عندما 

عال¥  õ������Zا املدينة وابن ال�صداد �صاحب الأ

أب������و فرا�ض احلمداين  اÿط������رية، واملتنبي وا

والبحÎي، و�صولً اإىل عبد الرحمن الكواكبي 

�صاح������ب طباFع ال�صتب������داد، وراZب الطبا 

 ،Aبتاري حلب ال�صهبا Aصاحب اإعالم النبال�

وكام������ل الغõي �صاحب نهر الذهب يف تاري 

أبو ري�صة  حلب، وبدر الدين النع�صاين وعمر ا

�صدي  أ�صعد طل�ض وخ������ري الدين الأ وfiم������د ا

و�صامي الكي������ا› وم�صطفى الõرقا و�صواهم 

 Aحيا مم������ن طواهم امل������وت، ناهيك ع������ن الأ

عمالهم اأن تنطق بذكرهم. اأما  الذين نÎ لأ

جانب الذين اأقاموا يف حلب  من املبدعني الأ

�صهر اأر�صطو  Zري������ق الأ فنذكر فيل�ص������و± الإ

طالي�������ض الذي ا�صت������اأذن ال�صكندر املقدوين 

 Èحت�صن اأك Aيف حل������ب ابتغا √Aاأن يطيل بقا

ل�صحت������ه يف املدين������ة التي ق������ال اإنها »طيبة 

قامة فيها من  يفة الÎبة، ت�صفي الإ الهواA، ن

مرا�ض«. كان هذا حال املدينة قبل اBل±  الأ

همال  لف والإ أوبÄة الت ال�صنني م������ن اجتياì ا

وتده������ور ال�صلو يف زمانن������ا، اإىل حد باتت 

افة مدعاة مباه������اة لدى كثري  مع������اداة الن

ممن ل يتورعون عن ترديد القول باأل�صنتهم 

Áان  افة �صطراً من الإ �صالم اعتÈ الن اأن الإ

وتعبرياً عنه، ول يهتõ لهم رم�ض عني عندما 

Áار�صون نقي�ض هذا القول

❁    ❁    ❁

 عندم������ا كرر �صك�صبري ذكر حلب يف عدة 

موا�صع من م�رصحياته، اإ‰ا قد عك�ض مدى 

�صهرته������ا يف زمان������ه وما �صبقه م������ن اأزمان. 

وعندم������ا و�صفها رامبليõ بلن������دن ال�صغرى، 

فاإنه كان ي�صتذك������ر جوانب ت�صابه بني ما يف 

حل������ب واأف�صل م������ا كان يف عا�صم������ة بالد√، 

وخا�صة ازدهار احلياة الفكرية. 

نذكر اأي�صا ال�صاع������ر الفرن�صي لمارتني 

الذي عا�������ض �صنيناً يف ح������ي الكتاب بحلب، 

Bثاره������ا وحياتها  و�صدت������ه عراقة املدين������ة وا

الثقافية فتéاوز م������ا كان قد كرمت به �صنة 

1830 بت�صميتها عا�صم������ة الثقافة ال�صورية، 

�صيوية( ليõهو  Bأثينا ال أ�صماها لمارتني )ا اإذ ا

الفكر فيه������ا بتكرË فاق������ت اأهميته مباهاة 

������ار العا⁄ لقب  �صناعي������ي املدينة باإطال¥ 

)مان�ص�صÎ ال�رص¥( على حلب. حاول بع�صهم 

الغمõ من قناة اإعéاب لمارتني بحلب، فرد 

عé������اب اإىل عالقة ع�ص������ق لل�صاعر  ه������ذا الإ

أة ربطته باملدين������ة وجعلته  الفرن�ص������ي بام������را

أ�صباباً اأخرى جعلت  قامة فيها، لكن ا يطيل الإ

العديد م������ن ق�صاFد√ تداين م������ا ذهب اإليه 

ياقوت احلموي اإذ قال يف معéم البلدان اأن 

ا خ�ض حلب بالÈكة وف�صلها على جميع 

الب������الد، ناهيك ع������ن ق�صيدة راFع������ة قالها 

لمارت������ني يف مدي النب������ي fiمد �صلى ا 

عليه و�صلم بينت كم كان تاأثر√ كبرياً مبéتمع 
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حلب من خالل توا�صل وتفاعل جعله ينق�ض 

وروبيني من موقف  Zلب الأ ما جرى توريثه لأ

�صالم  ا√ الإ عداFي م�صبق 

ل نن�صى الكابÏ ما�صينيون، الذي ا�صتهر 

أ�صتاذ يف الكولي  لحقاً كاأبرز امل�صت�رصقني وا

دو فران�ض، فقد ج������اA اإىل حلب �صنة 1909 

ب������ارات اBخر ه������و جورج  مبعي������ة رجل ا�صت

بيكو، وزي������ر خارجية فرن�ص������ا لحقاً، الذي 

������ري√ الÈيطاين مار  اقÎن ا�صمه وا�صم ن

õيق العرب ب�رصاً واأر�صاً  �صايك�ض بéرÁة 

وم�صرياً مبوج������ب التفاقية التي ر�صمت يف 

ي������ة الوطن العربي  الع������ام 1916حدود ت�ص

يف كيانات مفتعلة متكاملة وممهدة ÷رÁة 

اقتطاع قلب الوط������ن العربي فل�صطني لõرع 

أ�صالA �صعبها.  كيان �صهيوين فيها على ا

❁    ❁    ❁

⁄ تكن �صدفة اأن تدخل اأول مطبعة حديثة 

حل������ب �صن������ة 1730، وهي مطبع������ة فال�صيا 

أثنا�صيو�������ض دبا�ض، قبل  اأح�رصها املط������ران ا

�صنوات من اإح�صار نابليون بونابرت مطبعة 

اإىل القاهرة عندما õZاها واحتلها بéي�صه. 

لكن مطبعة نابلي������ون نالت �صهرة كÈى على 

الرZم من اعÎافه هو نف�صه باأنه طبع عليها 

بيان������ات ÿداع امل�رصي������ني، وو�صفت كلماته 

تلك البيانات باأنها »كانت قطعاً من الدجل، 

لكنه دجل رفيع الطراز« مع ذلك، Xل بع�ض 

التغريبيني امل�صتلب������ني éÁدون õZو نابليون 

مل�رص واحتالله اإياها بعد ارتداد√ مع جي�صه 

أ�صوار عكا الفل�صطينية.  الغازي مهõوماً عن ا

ويوؤر هوؤلA التغريبيني اإىل يومنا هذا دخول 

تل������ك املطبعة اإىل م�رص بداية لع�رص النه�صة 

يف امل�������رص¥ العرب������ي، ويدع������ون بالتا› اإىل 

الحتفال بذكرى õZو نابليون والمتنان له 

رحم ا مالك بن نب������ي الذي ف�ص قابلية 

بع�ض النا�ض لال�صتعمار

❁    ❁    ❁

ي������õت حلب بنبو عدد كبري من اأعالم 

فك������ر وجدوا يف رعاي������ة العامة له������م Zالباً 

على م������ر الع�صور ما اأعانه������م لتقدË اإنتاج 

مميõ واإبداع õZير. لك������ن حلب كانت اأي�صاً 

 ، يف املقاب������ل م�رصfi ìن عا�صها مبدعون ك

اأودت بع�صه������ا بحي������اة ع������دد منهم،لغ�صب 

أو د�صي�صة جاهل. أو و�صاية حا�صد ا �صلطان ا

هل من �صبيل مثاًل اإىل ن�صيان fiنة �صهاب 

الدين حب�ض الفيل�صو± ال�صويف املفكر املتنور 

فالطونية  امللقب بال�صهروردي، الذي تاأثر بالأ

ا÷ديدة فاأباì جهل������ة دمه مت�صÎين بعماFم 

ار الفتاوى املعلب������ة، اإذ و�صو√ اإىل �صلطات 

لفة ت�صت�صهل تكفري  متحالفة م������ع عقلية مت

كل �صاح������ب فكر جديد �صé������اع، وتتهم كل 
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مبدع بالõندقة. هكذا �صéن ال�صهروردي يف 

قلع������ة حلب، ثم ت�صلل من بع������ث به ال�صلطان 

نقه،  –كالعادة اإىل fiب�������ض ال�صهروردي ف
حلéب فك������ر√ املتنور وع������دوا√ املعرفية عن 

العق������ول املغيب������ة والنفو�������ض املطواعة. دفن 

 Èال�صهروردي قرب باب الفرج، فيما كان يعت

Bنذا Xاهر املدينة، لكنه بات قلبها لحقاً.  ا

أربعة  ول يõال قÈ√ اإىل يومنا على بعد نحو ا

اأمتار من fi������راب م�صéد �صمي با�صمه. قلة 

من امل�صلني مرتادي ذلك امل�صéد يف اأوقات 

ال�صالة اÿم�ض تعر± كيف قتل ال�صهروردي 

�صاحب ال�رصي الذي ي�صل������ون اإىل جوار√، 

أو ملاذا قتل، ناهي������ك عن ا�صتذكار �صيA من  ا

أو فل�صفته، وهو القاFل: �صعر√ ا

����ا م����ي���� راأو  ������اب������  U������ض������ لأ �������ل 

ن������ا ������ راأو  اإPا   ������ ������Ñ������ف

م�����ي����� ب����������������������اأ  ���������ن���������  ��������� ل 

اأن��������ا وا  �������ي�������  ا Pا  ل�����ي�����������س 

���ف�������ض��� ر وg�������������ذا  �����������ض�����ف����� اأن�������������ا 

����� رg�������ن�������ا ����� ����� �������ن������� ف����� �������������ر 

أ ������������ م������� واأن��������������������ا ال����������ي���������� اأن������������ا

����ن����ا ب���� ���������ي���������ان���������ا  ا  واأر 

g���ا �������ض���ا ����� اأ ن����ف���������س  ا الأ ����ع���� ���� ا

���������ا ب�����ي�����ن�����ا ��������� ����������ض����������Îو احل������������� 

�������د وا ف����ي����ن����ا  روا  الأ ����ن��������� 

��ن��ا �� ����ا  ���������ض���� �������������ض������ا  ���������ذا الأ و

������ اأن������ اإل  ن�����ف�����������ض�����  اأر  م���������ا 

�������� اأن��������ا  �������� اأن�������� ��������ا اأن�������� �������� �������� وا

❁    ❁    ❁

م موؤرخي  ث������ري، اأع نذكر كذلك ابن الأ

ل ممدداً  ع�رص√، اإذ اأ�صاب ال�صلل اأطرافه ف

على فرا�صه ثال �صنوات ل ي�صتطيع حتريك 

طب������اA يف عالجه،  ي������د اأو رجل، وف�ص������ل الأ

دمه، اإىل  ������ل Áلي على كاتب يعين������ه وي ف

اأن جاA√ مغربي عر�������ض اأن ي�صفيه، على ما 

روى امل�صعودي يف »م������روج الذهب«، وازداد 

املغربي اإ�رصاراً عل������ى مداواته بعدما �صكك 

اب������ن ر�صد ياF�ص������اً يف اأن ينé������ حيث ف�صل 

طب������اA. وبالفع������ل، داوا√ املغربي  ع�رصات الأ

ح�صا�ض يعود اإىل  باأع�صاب و�صواه������ا، واإذ بالإ

ث������ري بعد نحو �صهر، ثم بداأت  اأطرا± ابن الأ

ط������را± تتحر بب������طA، فقال ابن  تل������ك الأ

ثري ÿادم������ه: اأكرم الرجل وا�رصفه.. قال  الأ

اÿ������ادم متعéباً: لكن������ه ⁄ ي�صتكمل عالجك 

أنا  ثري: فك������رت يف حا› وا بع������د. فرد ابن الأ

م�صلول معتõل النا�ض، ل اأم�صي ول اأقف ول 

أنني كنت يف هذ√ ال�صنوات  اأقعد، فوج������دت ا

الثال اأح�صن حالً يف عõلتي، لذلك قررت 

اأن ل ا�صتكم������ل العالج، حتى ل اأعود اإىل ما 

كان ي�صيبني من flالطة النا�ض

⁄ تقت�������رص املح������ن عل������ى عالق������ة الفكر 

أو  ا بال�صلط������ة،  والعل������م  دب  والأ والثقاف������ة 
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�صدت ال�صلبية اأي�صا  باملéتمع، واإ‰������ا قد 

بني حني واBخر يف العالقة البينية للمفكرين 

اوز  دباA والعلماA، فكثرياً ما  واملثقفني والأ

يéاب������ي البناA فيما بينهم  مر التناف�ض الإ الأ

اإىل �رصاع ت�صويه وت�صهري، وحتى �رصاع تدمري 

متب������ادل يف ال�صعي اإىل ا�صÎ�ص������اA اأ�صحاب 

�صادة  ال�صلطان. مع ذل������ك، فمن عéب اأن الإ

 .Aوهوؤل Aلت توحد ما بني هوؤلX بحلب قد

أم������ا كان هذا �صاأن املتنب������ي واأبي فرا�ض  ا

مهما يف بال•  احلم������داين اللذين �صط������ع 

�صيف الدولة احلم������داين مثال لقد و�صلتنا 

ثمانون ق�صيدة قالها املتنبي يف مدي �صيف 

 Aالدول������ة، اأ�صاب حلب منها ويف �صياقها �صي

من التقريß، مثل قول اأبي الطيب املتنبي:

��ا واإ  �����ا  م�����  ���� ���� �����ن�����ا  ����� اأ ل 

����ي����ل ال����ر �������ا  ������� ا  ����� ����� ول  ب 

��ن��ا �� �����Ñ����� ب����ن����ا ال������روV������س  ���ا ر ��� ���

���������ض����دن����ا واأن������������ ال�������ض���Ñ���ي���ل  ���� ����

اطب �صيف الدولة قاFال: اإىل اأن ي

Rا���� ������رو  ل احل������ي������اة ل������ �������� اأن���������� 

ل ���ف��� ال���  ���� ���� اأ  ����د  ال����  ��� ��� ف���

����ر ����X ������ ������ ��������ض�������� ال����������������رو  و

��ي��ل ����ان����Ñ����ي����  اأ   ���� ف����ع���� رو 

 Aع������ة التي جاFوكذل������ك الق�صي������دة الرا

فيها:

��� ا ���ض��� ل���  ������� ����ف���� وم�����ا  ا و

�� ���ف��� ال��������ر وg����� ن��ا ����اأن����  

���ة ���g ��� ��� ��� ب������£������ال  �����ر ب����� الأ

���ض��� ������غ������ر ب���ا ������ وV������ض������ا و ������ وو

تتابعت ق�صاFد املتنب������ي يف املدي قوية 

ال�صبك، راFع������ة ال�صياZة، لكنه قد اأوZل يف 

املغالة اأحياناً، بل رمبا كثرياً، كما يف قوله:

كاأنك �صم�ض وامللو كواكب

اإذا طلعت ⁄ يبق منها كوكب

و�ص������ولً اإىل ق�صيدته التي ج�صدت نفاذ 

ر من �صيف الدولة عطاA له  �صÈ√ وهو ينت

Zري م�صبو¥ يف مقاب������ل مغالته يف مدي ل 

حبا•  Áكن تFÈته من النفا¥، واإن دفعه الإ

أي�صاً، بحيث  اإىل مغالة يف العتداد بالذات ا

قال:

�����ض��د ���د ب����ر  ���Ñ���ا   ��� ��� م����ا اأ

· ال����دول����ة الأ ��ض��ي��   ���  ���� ����د و

��� ل���غ���ر  ������ ���ع���ن���ا  ��� ��� ��������ا  اإ 

�����ض�� �� �����در احل������� ن�� ���ي��� اأن���������ا ب����� ف���

�����ض��ن��ا �� ���� V���ض���   ��� ��� �� ا ��ض��ي��ع��

����د �����ض��ع�� ب����  ���� م����  ب���اأن���ن��� 

أب������و فرا�������ض احلم������داين تلك  ⁄ يف������وت ا

ال�صانحة للني������ل من املتنبي ودمغه بالرتõا¥ 

والتك�صب متو�صاًل النفا¥، فقال يهéو√:

ال��ف�����ض��ل  ��� ���£��� ���ر  ���ض���ا ل��� ف�������ض���ل  اأ 

����ض����ي����ة ���� ��������رة و �������س ب�������� م��������� ال�������ن�������ا
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����ا ف���ة ا ��� ��Ñ��ي�� ب���ال��� ���ي���ن���ا  ���س  ���ا

�����ي�����ا ����� �����Ñ�����ي����� م�����������ا ا �������ي�������ن�������ا  و

أبو فرا�������ض معايرة املتنبي  أراد ا وكاأ‰������ا ا

خ�صيدي عندما خاطبه  با�صتéداFه كافور الإ

أبو الطيب متذلاًل قاFاًل: ا

أناله أبا امل�صك هل يف الكاأ�ض ف�صل ا ا

فاإين اأZني منذ حني وت�رصب

هنا ت������Èز مفارق������ة يبدو فيه������ا كم كان 

البحÎي،ال������ذي تنقل ما بني حل������ب وبلدته 

باA، اإذ  ، عõيõ النف�ض �صديد الإ القريبة منب

قال:

���دن�������س ن��ف�����ض�� ���ا  ��� U��ض��ن�� ن��ف�����ض�� 

���Ñ�������س  �������ل  ���������دا   ������� �����رف�����ع�����  و

⁄ يح������ل ه������ذا التناف�������ض، ب������ل والتنافر، 

ب������ني ال�صاعرين دون التقاFهم������ا على مدي 

أبو فرا�ض  حل������ب، فكما جعلها املتنبي ق������ال ا

احلمداين:

��ا وم��غ��رب��ا �� ��ف��  الف�����ا  ��د  ل��

���Ñ���ا ��� ��� ����ا م��� ���������ر ب����ي����ن����  �����Ñ����� ����� و

ل م��ن�� رV�����س  الأ ��Ñ��ا   ��ض�� ��ال�� اأر   �� ف��

ب���ا ��� م��� �����ض�����ارب  ����� ا   ���� ���� ���� ول 

ولÄ������ن يتح�رص املرA الي������وم مت�صاFاًل: من 

ب������ات يéاز± بال�رصب من نه������ر قويق رمبا 

أ�صا√ قول اأبي فرا�ض:  فف من ا ي

ر ف ض           و وا فف  

كذلك كان وف������اA البحÎي و�صوقه حللب 

م�صهوداً اإذ قال فيها:

�� ��� ف��£��ر ���  ���� ���ض���ف���ر  ����ا ب�����ر اأ

��س  ������� م���� ب��£��ي��ا ��� ال��� ��� ��� ف���اأ ���

��ع�����ض��ف��ر U��ض��Ñ��غ��ة ر ا ���� م��ن��Ñ�� ال�������

��������س ال �����ن�����  و ����ي����ة  V����ض����ا ������ل   

��ر ��ذ ب��  �� �� ��ض�� �� �� ��ض�� ا اإPا  اأرV��������س 

���ض���  ���ن���ا ������ اإ ��� ف������اأ ��� ���ض���د  ���

أبا فرا�������ض الذي اأح�ص������ن اقتنا�ض  لكن ا

مثالب ووقاFع للغمõ من قناة املتنبي ⁄ يح�صن 

الحتيا• بدور√ ليوم ي�صتذكر النا�ض �صقطة 

أثناA اأ�رص√: نانية بقوله ا مغالته يف الأ

ون�����  ���������� U����ض����ل وا ��� ب����ال���� ��� ��� م���ع���

��£��ر ال�� ل  ن����� ف����  ����ان����ا  ����X م����  اإPا 

أ�صى مقارنة قوله هذا  وليته وف������ر علينا ا

بقول اأبي العالA املعري:

ب����اأرV����ض���� ول   ����� �����  ���� ����£����g ف������ 

ا �����Ñ�����ال ��� ��� ���ن��� ��� ل���ي�������س  ���ا ���ض���

واإذا كان ال�صيA بال�صيA يذكر، فكم كان 

أبو العالA املعري راFعاً اإذ قال يف حلب: ا

Ñا ��ال��Ñ��ا  �����س  ب ان�� �� ال��ن�� ��ض��ا ��ا 

�س م ال���دا  حل�ض  م�ضن  Vس  ن

����ا ور ��ا  �� �� Pا�� اإ  �����ذا   ��� ��� وا

��س  ��د ال�� ��ض��   م�� ا  ��ي��  �� ��ف��ع��ل 
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أي�صاً: وهو قد قال فيها ا

�������د �������ن�������ة  ار  ������������ ������� ل������������ �������

���ض���ع��� ������� ن������������ار  ر �������غ�������ا وg������������ ل�������

��ي��ن��   ��� ��� ��ي��  ���ي��� ال��ع�� وال���ع���

����������در ال�����������ض�����غ����� ال���������ض����غ���� �����ا  م�����ن�����

���ر ب���  ������� ال�������  ����������� اأ   ����� ����� ف�����

����Ñ����  ������� �����������������ض��������اة م�������ن������� ن������� و

❁    ❁    ❁

كانت املحن التي اأ�صابت بع�ض املفكرين 

������م. هذا هو  أع بداع ا واملبدعني حاف������õاً لإ

أب������ي حامد الغõا› الذي  مام ا �صاأن fiنة الإ

حبا• مبلغه،  اعتõل النا�ض عندما بل≠ به الإ

فاأنع������م ا عليه يف اعتكاف������ه اإذ فت عليه 

از كتابه »اإحياA علوم الدين«.  وقي�ض له اإ

مة يف فكر الغõا›  أبرز جوانب الع لعل من ا

أنه  ������ه د.عبد احلليم fiم������ود من ا ما لح

BراA املعار�صني اأح�صن عر�ض،  »يوجب عر�ض ا

وت�صويره������ا اأح�ص������ن ت�صوي������ر. اإن������ه يوجب 

عر�صه������ا وت�صويرها كما يعر�صها وي�صورها 

أنف�صهم، ث������م بعد ذلك ياأتي  زعم������اA املذهب ا

دور النق������د والتمحي�������ض« )د. عبد احلليم 

�صالم،ج.1،  fiمود، التفك������ري الفل�صفي يف الإ

لو م�رصية، •3،1968،�ض11(.  مكتبة الأ

م������ام الغõا› هذا ثورة  لقد اأحد كتاب الإ

�صالمي، وم�صت تفاعالتها  جددت الفكر الإ

ة الطاقات املعطلة  تتوالد يف املéتمع موق

أينعت ثورة  والعقول املغيبة. كان حلب ميدانا ا

التéدي������د تلك فيه اأÁا اإزهار فقد كان من 

أب������رز املتاأثرين بكتاب الغõا› واأفكار√ عماد  ا

الدي������ن زنكي وابنه ن������ور الدين اللذان وحدا 

ا  أيق �صت������ات امل�صلمني، انطالقاً من حلب، وا

وعيهم واأطلق������ا طاقاتهم الكامنة يف نهو�ض 

�صامل اأفرز انت�صارات متالحقة على الغõاة 

ة ال�صليبيني واأعداA اBخرين، و�صولً  الفر

اإىل حترير القد�ض، بعدما حمل �صالì الدين 

يوبي الراية عقب وف������اة قاFد√ نور الدين  الأ

زنكي.

❁    ❁    ❁

تلك مدينة جمعت من كل �صنف، واأر�صت 

كل ذو¥، وا�صته������وت كل �صاحب هوى. ومن 

أنها قد Xلت fi������ط اإعéاب وحب  عé������ب ا

تعوا بحß من املéد فيها، وكذلك  الذي������ن 

الذين طحنته������م املحن على حد �صواA. فمن 

أبو بكر ال�صنوبري: قاFل مثل ما قال فيها ا

�� �� ���������� م����غ����ن����  ���� ا ����  ���� ����ض����

�������رب�������ا ب����ال����£����رب  ����� ����� وU�����ض����� ف�����

���س ل��ذ ���£���اب م������ ال���ع���ي��� ������� م�������ض��� و

��£�� �����ض�� ���س   ال���ع���ي��� ���ا  ب���  Pاإ ���ا  ب���

م�������� �������� اأ g���������ر  ال���������  ������ ن������ اإPا   

��������ا وم�����������£�����������ارف����������� وال����������ع����������ذب ب��������
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������ض������ي������ م�������� ف�������ض���ة ا ������ �����������دا و  

������gP ���������م ��������� ���������ض���������ا ��������������رو واأو

أبو احل�صن  اأو مثل ما قال فيها عا�صقها ا

علي بن مو�صى بن �صعيد الغرناطي العن�صي:

���ا ���£���ا ���ي��� ا ���  ���� �������ا ال���ع���ي�������س 

��ض��ي��ا    ��gم��� ب��ع��د ��� ��ض�� ف���رو

��������رام�������� ��������ر  �����������ا م�������� �������� اإن����������� ��������

ا �����������ض����������� ������ة الأ ������Ñ������ وم�����������رام����������� و

���س وال���ع���Ñ���د ���ض��� ب���£���ي���ا ���  ����� ل 

����������ي����������دا  ���������������ل واب������������������������ل  م��������������� 

���� ���� ������� ل�������£�������ر و �����ا م�������ر �������� ب�����

g������ا  ����س  ����اأ �����ن����� ب���� ��� ا ���ض��� ف����ي���� 

���������ي���������ا ر لر �����������ي����������� ��������غ��������ن��������  و

�����ع�����ن�����ا  ن������ ل����� �������������ض������ �������ن�������  ������� و

����دار ����ض���� ���ي��� ا ���Ñ���ا  ���ض��� ���� ال��� ���� و

���ال���ن���£���ا  ����ا  ل���� ���� ف����������  ��������� الأ اأ

وكما ذكرها ابن العدË بقوله:

  � ال  ال  ض ال  

 ����� ��£��ر و  ��  ��� ��� ف��� ��� ���ن��� 

�������������� ����� واأ �����ي�����ا ����� ���������������ض������� ب����� اأ

���������ال Î���������ال م����������   ����� �����Ä�����ض����� اأ 

اإىل قول اأبي الفت ك�صاجم:

�����دة ���������ارg���������ا ب����� �������ع�������  وم������������ا اأم�������

������ارg������ا   ������ ������ �������ع�������  ������ا اأم������� ������

�� �� ��ض�� �� ���� م������ا  ���� ���� �����د  ����� g������ ا

�������� Rارg�����������ا ب������  رg����������ا ف������£������ ف����������

وقول اأبي الفتيان بن جبو�ض: 

�� �� ��ض�� ���ا  ��� ���ي���ا اأ اإPا   ���Ñ��� U���ض���ا ����ا 

 �� �� ���ي���ا ن�������ض���ي��� ال���������رو م�����  ��� ف���

��ن��ا ��ض�� ����ا ال�����ض��Ñ��ا   ��� م��� ال���Ñ��� ال���

�� ال���ع���ذر م�� اأرب��� ����ا ال�� ��ا و ف��ي��

يوبي،  ثم اأما قال فيه������ا امللك النا�رص الأ

حفيد �صالì الدين:

���ا ��� ���gاأ  ������� ����ا  ���� واف����ي���� ����Ñ����ا  ���� اإPا 

���� ����   ��� ��� ���ا ���ض��� م���  : ����� ل����� �������ل  و

أل�صن  وكاأ‰������ا هي لزم������ة تتكرر عل������ى ا

مقيم������ني و�صاFح������ني وعابري������ن ومغÎب������ني 

ومهéريني. فه������ا هو زكي قن�ص������ل قد قال 

بدور√:

��ا   ����� الأ يف   ��ي��  ن��ا

g���� وال���£���رب ا ال���� ������g ����م ��� ف���

�� ��Vا��  ��� ة  ال��� ���Vا��� ����ل  و

 �� �� ������ا  ������ Rر ار  ������ل  ������ اأ  ����� ول�����

خط������ل  أي������ن كل ه������ذا م������ن ق������ول الأ  وا

ال�صغري:

ب�����ا ���ر والأ ��ن�� ال��ع�� وال��� ن��ف��ي�� 

Ñا ر  ���� اإ   ���ا-  ل���  �� �� �� -واإ 

��ر ��� م��ف��ا ���ض���ف���را  ���د  ��� ل��� األ����� ا

��Ñ��ا  ��  : ان����� �����ن�����   ��� ��� ��� ل���������را 

 اأو قول لبناين اBخر هو �صبلي املال•: 

ار ���Ñ���ا  ���ض��� ال��� اأ   ل�����  و 

�������ال ار ����ن����  و  ����� اأRم������ع������  اإPا 
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ف���ي���  ����� ����� م���������ا  ال��������� ����������ار  واإ 

م�������ال   ����� ����� ������ض������  اأر  ���������ض����  ف����

أق������وال تتéدد وتتوا�صل م������ن ع�رص اإىل  ا

ع�رص، لن يكون اBخره������ا قول ال�صاعرة هند 

هارون:

����ة ب����ار ���Ñ���ا  ���ض��� ال���  ���� ����   ���������� راأ

���س م��غ��Îب��ا ���ا  �� �� ��س ل�� �� ��ض�� م��� ال��

���د و  ��� م�������ض��� ة   ������ ������ا   ل����� 

��Ñ��ا  �� ���ر   �����ض�� ال���ع��� �� g���ن���ا ن�� �� ل��

❁    ❁    ❁

تعاقبت الع�صور على حلب املدينة، وحلب 

بداع، بني ازدهار  البيÄ������ة الفكرية وموطن الإ

ل عالقات  و�صمور، ب������ني تقدم وتراجع، وت

وتفاعالت �صلو ثال������و الثقافة وال�صلطة 

واملéتم������ع انعكا�صاً لتط������ور البناA املéتمعي 

. فالتهذيب اÿلقي  وما يف������رز√ من �صل������و

التدريéي لعاطفة احÎام الذات التي ت�صكل 

بداع احلق يتاأثر بال�صلطة والقوة،  اأر�صية الإ

�ص������واA كانت حلاكم اأو �صاح������ب مال ونفوذ، 

ودافع امل�صاركة الوجدانية الفعالة التي تري 

مبدع������اً ل�صلو ما ي�صبب ال�رصور للمحيطني 

ب������ه اأي�صا. ويتéاف������ى �صلو املب������دع مع ما 

يثري ا�صتهéان العام������ة. لكن ميول ال�صيطرة 

أثناA علية التهذيب  هور ل تكون خاملة ا وال

اÿلقي هذ√ راق������دة اأو خاملة، فكلما تقدم 

أولÄك الذين  املبدع و‰������ا ي�صعى اإىل نõع نري ا

أثاروا فيه وجدانه  �صيطروا عليه لفÎة ما، وا

النف�صي ال�صلبي، يف الوقت الذي يلتم�ض من 

علية القوم م������ا يو�صع عامل������ه ويéعل جماله 

، على م������ا راأى مكدويل يف بحثه لنمو  اأف�ص

خالق������ي املحك������وم بانفع������الت  ال�صل������و الأ

ط وZريõة ال�صيطرة  الرحمة والغ�صب وال�ص

وZري������õة اÿ�صوع ل�رصيعة املéتمع ولل�صلطة 

رداً  القاFمة، وحتني فر�صة لتعوي�ض يبدو 

على اÿ�صوع. 

ن�صانية عموماً،  هذا هو �صاأن احلي������اة الإ

لكن مدى تقدم اأي جمتمع يعتمد اإىل حد كبري 

على تهذيب عالقة و�صل������و ثالو الثقافة 

وال�صلطة واملéتمع على نح������و يحقق توازناً 

خر من  Bاماً للذات ولالÎمبا يعك�ض اح ،Aبن������ا

. قبل كل طر± من اأطرا± هذا الثالو

¥µ
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دمة:  م

o املدون الذي عo املدون الذي ع املدون الذي عo عليه يف موا�صع عليه يف موا�صع متعددة من مدينة  ميقميقoمي oق الرق الرoالر o o ر كلصكلصكلo الإ صي�صي�

خري من  o( من������ذ بدايات التنقيب فيها وحت������ى الرoبع( من������ذ بدايات التنقيب فيها وحت������ى الربع( من������ذ بدايات التنقيب فيها وحت������ى الرoبع الأ ورة صورة صورة 1 صوجاري������ت )ال�صوجاري������ت )ال� أ ا

القرن الع�رصين ا÷انبالقرن الع�رصين ا÷انب

ه  لتنوعه ولكونه  لتنوعه ولكونه  ������راً وجاريتية ن ثرية الأ ف������ات الصف������ات الصف������ات الأ صهمية من املكت�صهمية من املكت� اأ ���������� �ك����ك��� الأ

تنا بالكثري  sدمدمد
أأ ه التي ا oهوجهوج

منéماً يكتنõ باملعلومات املتعددة اللغات واملتعددة الأ

دارية  إية واحلقوقي������ة والتéارية  والإية واحلقوقي������ة والتéارية  والإ ية واحلقوقي������ة والتéارية  والصية واحلقوقي������ة والتéارية  والص صيا�صيا� يا�صيا�ص صلة با÷وانب ال�صلة با÷وانب ال� لة با÷وانب ال�صلة با÷وانب ال�ص صمن املع������ار± املت�صمن املع������ار± املت�

. ر ض ر  با وم ❁❁

ò

ذة ع ضالة و ر

ار اضة اإبيغراضة اإبيغرافية ل م اأو ارارا

غن س  ي غنم س  ي م

❁
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دبية واملو�صيقية وامليثولوجية  واملعتقدات  والأ

والطقو�ض الدينية وZريه������ا للحياة يف هذ√ 

������اص������اص������اً ويف املنطقة  صو�صو� و�صو�ص يم������ة خ� يم������ة خ�صع صع يم������ة خ�املدين������ة ال يم������ة خ�املدين������ة الع ع

ر املدون ال�صاحة  اA لنا هذا الصاA لنا هذا الصاA لنا هذا الإ ص�ص� ا، فا، فاأ عموماً

وجاريتي������ة واأعاد لها احلي������اة، يف اأذهاننا  الأ

ك من  �صيانن طواها الن�صيانن طواها الن�صيانo لأ أ قل، بعد ا على الأ

ثالثة اBل± عام.

مقمقoم التي  oقن الرقن الرoن الرo
أ ������ارة ص������ارة ص������ارة اإىل ا ص�ص� إ بد م������ن الإ بد م������ن الإ لولول

ف������ت صف������ت صف������ت يف اأوجاري������ت ⁄ تك������ن جميعه������ا  ص�ص� oاكت�اكت�

وجاريتي������ة، بل كانت متنوع������ًة تراوحت  بالأ

ية كدي������ة وامل�رصية واحلثية كدي������ة وامل�رصية واحلثية  بني ال�صومرية والأ

هد صهد صهد  ص الذي ي�ص الذي ي� oم������ر
ية، الصية، الصية، الأ �Èصواحلوري������ة والق�Èصواحلوري������ة والق

على مدى ات�صاع العالق������ات التéارية وZري 

التéاري������ة بني اأوجاريت والق������وى املتواجدة 

ه������د على صه������د على صه������د على  ، كما ي� ، كما ي�صن������ذا صن������ذا B عل������ى ال�صاح������ة ا

ها بامتياز.تها بامتياز.تها بامتياز. تيتي يكو�صموبوليتانيكو�صموبوليتان

إرا�صة اإبيغرافية  إرا�صة  ض وتعويذة، عر�ض وتعويذة، عر�ض لد ر�صالة

ود صود صود  صنا. واملق�صنا. واملق� oنا. واملق�وعنا. واملق�وع وعصوعص صوجاريتيني، هو مو�صوجاريتيني، هو مو� أ اللوحني اللوحني ا

بعبارة»اإبيغرافية«  ه������و الطريقة املتبعة يف 

ة على مواد صة على مواد صة على مواد  صو املنقو�صو املنقو� أ لواì املكتوبة، ا قراAة الأ

»�»�»اإبيغرافي������ا«  هو علم قراAة  �لب������ة، حيث ال�لب������ة، حيث ال لب������ة، حيث الصلب������ة، حيث الص ص�ص�

ة القدÁة ) من اليونانية: صة القدÁة ) من اليونانية: صة القدÁة ) من اليونانية:  صاÿطو• املنقو�صاÿطو• املنقو�

أو  و و على  و و على  و γραφή  كتابة ا أ επί   فو¥  ا
ضنق�ضنق�ض كتابي(.

ضالة: الر

أم������ا الر�صالة، فهي»ر�صالةo ملك �صور اإىل  ا

وجاريت«  والتي عo عليها يف فoرن �صي 
ملك اأ

لواì الواق������ع يف الõاوية ا÷نوبية الغربية  الأ

ر ال�صورة2(. من الق�رص امللكي )ان

ومما يoلف������تo النتبا√ ويث������ريo ال�صتغراب 

والت�صاوؤل معاً، هو م�صاألةo اإن كان ملكo �صور 

أر�صل������وا الر�صالة اإىل ملك  أو كتبتo������هo الذي������ن ا ا

وجاريتية اأم ل. وملاذا  اأوجاري������ت، يعرفون الأ

وجاريتية حتى  اأوجاريت بالأ اطبون ملك  ي

لو كانوا يعرفونه������ا واحلقيقة اأن هذين 

اطب  ن لغة الت الحتمال������ني م�صتبعدي������ن لأ

كدية  Bنذا كان������ت الأ الر�صمي ب������ني امللو ا

، فلي�ض من  Bنذا ع������را± ال�صاFدة ا ح�صب الأ

أيدينا اليوم  املحتم������ل اأن الر�صالة التي ب������ني ا

�صليةo الت������ي كoتبت  ������ةo الأ كان������ت ه������ي الن�ص

ة  (، بل هي ن�ص كدي������ة على مايoعتق������د)
بالأ

(، املفقود  ك������دي) �ص������ل الأ مÎجم������ة عن الأ

وجاريتية. ومم������ا يرج هذا  الي������وم، اإىل الأ

������ عليه  oع ìن اللو
خري ه������و اأ الحتم������ال الأ

دلة  o من الأ لواì. ويo�صتنت������
يف فرن �ص������ي الأ

ركيولوجية اأن زمن و�صول هذا اللوì كان  الأ

وجاريت عل������ى يد من يoعرفون 
ع�صي������ة دمار اأ

ب�صعوب البح������ر نحو اأواخر الق������رن الثالث 

أواFل القرن الثاين ع�������رص ال�صابقني  ع�������رص وا

ت هذ√ الÎجمة  sعدo
أ ، حيث كانت قد ا للم�صي
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أoر�صلت لتوها اإىل فoرن ال�صي  على هذا اللوì وا

هيداً لعر�صها على ملك اأوجاريت ومن ثم 

ر�صيف امللكي. ها يف الأ حلف

كنoنا، يقيناً،  o دلة التي  ول�صنا ‰تل������ك الأ

أو  من ال�صتدلل على ا�ص������م ملك اأوجاريت ا

ري√ ال�صوري. ن

اللوì مكتوب على وجهيه. ويتاألف الوجه 

ول م������ن ثال فقرات يف�صل بينها خطان  الأ

ر√ ثالث������ة ع�رص، بينما  oأ�صط اأفقيان  وع������دد ا

الوج������ه الثاين يتاألف م������ن فقرة واحدة عدد 

 oربعة ع�رص �صطراً، فيكون جمموع
أ ره������ا ا oأ�صط ا

������ر الر�صال������ة �صبع������ًة  وع�رصي������ن �صطراً  oأ�صط ا

flطوطًة من الي�صار اإىل اليمني.

ن بالر�صالة، و�صننه يف عر�صها  Bأ ال لنبدا

بيغرايف املراحل التف�صيلية التالية، جرياً  الإ

بيغرافيا: على املاألو± يف علم الإ

 ì1 ا�صتن�ص������ا الن�ض كما ورد على اللو

وجاريتية. بالأ

2 نق������ل، اأو حتوي������ل، اأح������ر± الن�������ض 

حر±  وجاريتي امل�صماري اإىل ما يقابلها بالأ
الأ

العربية اأي قراAة الن�ض بعبارة اأخرى.

3 الÎجمة احلرفية للكلمات بدقة ومن 

. دون اأي حتريف اأو تدخل من القار

اإعادةo �صياZ������ة الÎجمة احلرفية اأعال√ 

اإىل ترجمة مoكافÄة لها بالعربية، اأي»تعريب«  

الن�ض لكي ت�صب معانيه وا�صحة ومفهومة 

������ر  وجلي������ة بالن�صب������ة للق������ار الي������وم )ان

ال�صورة3(.

ة احلرفية: Îة وال را ال

1  ل. م ل  . وؤ ج ر ت.

اإىل ملك اأوجاريت

أ  ي . ر ج م .  2 ا

اأخي قoل   

   ) أ    3  ت ì م . م ل  . �ض ر. )ا

 ر�صالة ملك �صور )اأخيك(

4  ي �ض ل م . ل  .  ل م.   

لهة. Bصلمك ال�oلت

    . 5 ت  ر  . ت �ض ل م 

حتميك وتo�صلمoك.

√ ن ن ي . ع م ن.     6

هنا بالقرب عندنا

( م ن ي.  7  �ض ل م .)

�صالم هو هنا

8  ع م  . م ن م . )�ض( ل م .   

بالقرب منك ليكن الكل ب�صالم.

9 ر ج م .   ب . )�ض �ض( )..(

قoل كلمة.

10  اأ ن ي  ن. د ت.   

�صفنك التي 

11 ل   ت. م �ض ر م.

اأو�صيت يف م�رص

12 √ ن د ت. ب. �ض و ر.
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تلك التي ب�صور

13  م ت ت )ت م ت ت(. ب ي.

الن�صف ب)�صبب( 

أ د ر.      14 ج �ض م. ا

مطر �صديد

15 ن �ض  ì. و. 

 وoجد و

16 ر ب. ت م ت ت.

دنة  sرب ال�ص

17 ل ¥ ì.  ل. ذ ر ع.

اأخذ كلs احلبوب 

أ ن  ( م(. و. ا أ( )  18 ب د ن ت م ))ا

  .

من الدنان )اأي ا÷رار( وال�صفن 

19  )ل(. ذ ر ع √ م.   

وكلs حبوبها

) ( ل ). ن( ± �ض ) ( 20

ا�ض أ�ص وكلs )ال�( ا

( ل  ( ل √ م. ب د )و)   21  )ل 

√ م. ب د( .. 

جميعهم كلs ما يف ال�صفن من اأيدي

ر ب . ت م ت ت. ل ¥ ì ت.  22

oخذت
دنة اأ sرب ال�ص

. ل  أ ن    23 و.   )�������ض �������ض( ب. ا

√ م.  

وجعلتoها تعود اإىل ال�صفن

ت.     ) �������ض   (   . ي  ن  أ  ا و.   24

فoنك  oخر من �ص
Bوالن�صف ال

25  ب ي. ع  ي. ع ر ي ت.  

أoفرZت  بعكي ا

    . أ  ي. م √    26 و. ا

واأخي هماً 

أ ل. ي �ض ت.     27  ب. ل ب √. ا

بقلبه ل ي�صع.  

ميع و�صياZة الÎجمة احلرفية  اإعادة 

أو تعريبها ب�ص������يA من الت�رص± لكي   للن�ض ا

ت�صب مفهومة بالن�صبة للقار اليوم:   

اأخÈ اأخي ملك اأوجاريت

 خطاب اأخيك ملك �صور

لهة، حتميك وتo�صلمoك.
Bك الoصلم�oلت 

 نح������ن هنا ب�ص������الم، وليكن ال������كل ومن 

حولك ب�صالم.

جابة على  جابة. )اأي اأرجو الإ  وافني بالإ

ر�صالتي هذ√(

ن������ك الت������ي كنت ق������د طلبتها من  oف oاإن �ص 

م�رص

 وجدتo ن�صفها يف �صور

 ب�صبب عا�صفة مطرية �صديدة.

أو الربان(  واإن رFي�ض ال�صدنة )ا

أو   اأخ������ذ كoلs احلب������وب م������ن الدن������ان )ا

ا÷رار(.
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أي������دي رFي�ض   فانتõع������تo الق������وارب من ا

ال�صدنة  

 وكoلs ما فيها من حبوب و�صدنة وخالفه

اإىل  وال�صدن������ة  املحتوي������ات   oع������دت
أ وا  

القوارب. 

فoنك،  oخر من �ص
Bال oاأما الن�صف 

) أoفر يف عكا )  فقد ا

 ف������ال ي�صع اأخي هم������اً يف قلبه )اأي فال 

ين�صغل باله وليكن مطمÄناً(

اإىل هنا وينتهي حديثoنا عن الر�صالة، وناأتي 

ن اإىل التعوي������ذة الت������ي �صننه يف عر�صها 
Bال

نهéاً مغاي������راً. فلن نعود اإىل التف�صيل الذي 

÷اأنا اإليه يف عر�������ض الر�صالة، بل �صنعطي 

نباً  باً وجاهõاً وذلك  sعر oما ورد فيها م sهم
اأ

 Aطال������ة، ول �صيما بع������د اأن �صلطنا ال�صو لالإ

بيغرافية التي ل  عل������ى تفا�صيل العملي������ة الإ

اأرى داعياً لتكرارها هنا.

ذة: ع ال

خر  Bال ìه������ا عل������ى الل������و oد التعوي������ذة 

ال������ذي متs العث������ور عليه يف ما ب������ات يعر± 

ببي������ت الكاهن يف احل������ي املرتفع من املدينة 

كروبولي�������ض«  الواقع اإىل جهة ال�صمال 
أو»الأ ا

 ìر ال�ص������ورة 4(. واللو ال�رصقي منه������ا )ان

رجيل ويعود اإىل القرن 
أو الأ من ال�صل�ص������ال ا

أبع������ادo√ 5،24 × 16 �صنتمÎاً  الثالث ع�������رص ا
fiفو حالي������اً يف مoتحف دم�ص������ق الوطني 

حتت رقم    �ض 6587 )ر.�ض 244/24( وقد 

أ√ فريولو ثم كاكو ثم ك�صيال . قرا

اللوoì مكتوب عل������ى وجهيه، ويحتوي كل 

عاً على  sوز oوجه على ثمانية وثالثني �صطراً م

حقول اأو فقرات.

واإليكم فيما يل������ي flتارات مÎجمًة من 

ر ال�صورة 5(: هذا اللوì )ان

�صيلة،  oمs الفح������ل، الفر�������ض الأ
أ اإنs ا  .1

ابن������ة النبع، ابن������ة احلéر، ابن������ة ال�صماوات  

واملحيط

�رصخت نحو �صف�ض اأمها، يا �صف�ض   .2

اأمي، احملي �صوتي اإىل 

اإي������ل واإىل نب������ع النهري������ن وملتقى   .3

املحيطني

احملي ا�صتعاذتي من ع�صة الثعبان   .4

ال�صام، من الثعبان

√. ي������ا مرو�ض  oال������ذي ان�صل������ جلد  .5

رج منه فاعي: دمر√o، وا�صت
الأ

������هo، وليك������ن الثعب������ان مربوطاً،  sم oص�  .6

وليكن الثعبان �صبعاناً

ذ مقعداً، ويركoن اإليه sوليت  .7

أو  ول ا انتهت، اإىل هنا، ترجمةo احلقل الأ

وىل. ولكي ل نطيل، نقول اإنه يف 
الفق������رة الأ

احلقول التالية، ت�صتمر الدعوات، بال�صيغة 

 Aلهة يف مواطنها املعتادة، �صواB ذاته������ا، لعدة ا

منه������ا امليثولوجية مثل موطن بعل )يف اأعا› 
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�صف������ون( و�صاهار و�صالي������م )يف ال�صماوات(، 

دة  sد ofi oم تل������ك الت������ي لي�ص������ت لها مواط������ن
أ ا

خرية  مثل»عنات« .  ومثل»عثارت«  وهذ√ الأ

يف م������اري و»كوث������ر � خا�صي�ض«  )يف كريت اأو 

أو تل البيعة  كبدوكي������ا( وداجان )يف توت������ول ا

اليوم( وZريها.

حتى الفقرة احلادية ع�رصة ولغاية ال�صطر 

لهة  Bم�صني، ل يبدي  اأي من الÿال�صاد�ض وا

أو ا�صتéابًة لهذ√ الدعوات. حراكاً ا

ولكن، واعتباراً من الفقرة الثانية ع�رصة، 

 oله هورون  » يف كهف������ه«  وهو يقبل ������د الإ

بالتدخ������ل  وي�صتéيبo للدع������اA على خال± 

باقي اأع�صاA البانثيون.

أoم  ا لهةo ال�صم�������ض،  o �صف�������ض، الإ oوحت�������رص

له هورون. o بنف�صها اإىل الإ oامل�صتعيذة، حت�رص

نعود هن������ا اإىل حرفية الن�ض املÎجم من 

ال�صط������ر 61 وحتى نهاية الل������وì، اأي ال�صطر 

.76

61 تدي������ر �صف�ض وجهه������ا نحو هورون، 

وهي التي �صتoحرمo من اأطفالها 

62 يف مملكته.

أرا�صي الكÈى 63 وهاهو يتéه نحو ا

 .) أرا�صي املروي������ة جيداً ) 64 ونح������و ا

�صéار ثل من بني الأ ويقتلعo الأ

 õoحرا�ض. ويه
 65 نبتة املوت من بني الأ

ثل من اأجلها   الأ

ثل من  ������ر الأ نق������ود   o66   ويقتل������ع ع

⁄ من اأجلها وهو ياأ.. جلها. ويõoيل الأ
اأ

 oالوبالة م������ن اأجلها. وي�صل oذ������ o67  ..خ

هورون اإىل بيته

 oدoرفت������ه، وال�صم يفق oZ نحو oهésويت  68

ته ب�رصعة كال�صالل الهادر sوoق

Aيط املا ويتمدد ليo�صب ك  69

70 وعلي������ه خلs�ص������تo البي������وت، وعليه 

Zلقتo البيوت،
اأ

Zلقتo  باب بيت امل�صتعيذ
71 وعليه اأ

( الق�رص و  72 ب������اب املنõل واأحé������ار)

أZoادر. ا

اية  73   اأعطني الثعابني كهدية، والع

ال�صامة، اأعطني اإياها ك� ..

74   ..مهر، و�صغار الõواحف كهدية.

75    ) اأجل ( �صاأoعطيك الثعابني كمهر، 

و�صغار الõواحف 

76 كهدية.

)ìاللو oةAانتهت قرا(

: ا م

خري من الن�ض، اأي  1 يف هذا املقطع الأ

له هورون  �صط������ر 61 – 76، �صيتقا�صى الإ الأ
ه بابنة  oXثمن تدخله. وهذا الثمن هو احتفا

ن �صف�ض »�صتoحرمo من اأطفالها«  
�صف�������ض، اأي اأ

طبق������اً حلرفية ما ج������اA يف ال�صطر 61 من 

الل������وì. اإذن، لن تكون خدمتo������هo جمانيًة على 

له ه������ورون �صين�رص±،  أي������ة حال. ولك������ن الإ ا
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 Aاإىل الوفا o±ة مهام ته������د sباملقاب������ل، اإىل عد

 sمo
أ بالتõامه واإبط������ال مفعول ال�ص������م. ولكنs »ا

الفح������ل«  – هك������ذا وردت ت�صميتها حرفياً 
فر،  وجاريت������ي للتعويذة – �صت يف الن�ض الأ
مقابل حرمانها من اأطفالها، باأن ينتقل اإليها 

لط������انo اإبطال مفعول ال�ص������م والقoدرةo على  oص�

�صطر 73 – 76. اإزالته ح�صبما ورد يف الأ
2 يعر�ضo لنا ه������ذا الن�ض لFحة باBلهة 

لطة،  oم ال�ص������ oثهoترتيب توار oه������ر oوجاريت ت
اأ

 oله o هورون، الإ sعنيoي oبطريقة الت�صفيات، حيث

امل�صهودo له يف اأوجاريت،»�صيداً للثعابني« .

الربة»عث������ار،  ا�ص������م  �صق������و•  اإن   3

اأو»عث������ارت«   )وهي ربة من م������اري( �صهواً 

يف ه������ذ√ الفق������رة م������ن الن�ض، وال������ذي عاد 

 ìرصى للو�oة الي sعلى احلاف oالكاتب وا�صتدركه

بح������ذاA هذ√ الفقرة، يقدم لن������ا الدليل على 

اأن العتق������اد بنéاعة ال�صت�صفاA كان منوطاً 

لهية  �صم������اA الإ باحÎام التع������داد الكامل لالأ

وفقاً للÎتيب القانوين الرا�ص الذي ورد يف 

فقرة �صابقة من اللsوì اإيا√.

خ������رياً، ف������اإن احلي������ازة املo�صبsقة 
واأ  4

لن�ض ه������ذ√ الواقعة امليثولوجية، والحتفا 

به������ا اأو تالوتها يف بيت للموؤمنني اأو يف»بيت 

امل�صتعيذي������ن«، من �صاأنه وقاي������ةo هذا البيت 

فاعي ال�صامة. ومن هنا  ������ات الأ sمن �رص ع�ص

أ�صمينا هذا اللوì بالتعويذة. ا

ة: ا ا

أنن������ا اأخذنا، من  ويف اÿت������ام، ل�ص������ك وا

‰وذجني  oبيغ������رايف لأ خالل هذا العر�ض الإ

وجاريتية، فكرًة عن مدى Zنى  لواì الأ من الأ

ر الثقايف لهذ√ احلا�رصة ال�صورية  وتنوع الإ

يمة. وهذا اأمر ب������ات معروفاً للقا�صي  الع

 .Aوالداين على حد �صوا

واإذا كانت هذ√ الفكرة هي اإحدى اأهدا± 

ثالثة لهذا العر�ض، ف������اإن الهد± الثاين هو 

 oهoل oهد الذي يبذo÷على ا Aبع�ض ال�صو oت�صليط

 ، بيغرافيا للو�ص������ول اإىل هذا الÎا o الإ ع������ا⁄

وهو ترا على جانب كبري من الغنى بحيث 

ي�صتح������ق ذلك ا÷هد. واإن ما اأريد قوله هنا 

بيغرافية اأو عملية قراAة  هو اأن العملي������ة الإ

الكتاب������ات املنقو�صة القدÁ������ة لي�صت باملهمة 

طال¥ كما قد يÎاAى للبع�ض،  الي�صرية على الإ

وتتطلب الكثري من املعرفة. و⁄ تكن يوماً كمثل 

أو املéالت. هذا ناهيكم عن  قراAة ال�صحف ا

�صافي������ة الناجمة عن الت�صويه  ال�صعوبات الإ

�صلية وفق������دان املقاطع التي  يف الوثيق������ة الأ

ها درايًة وبراعًة فاFقتني، كما  oيتطلب ترميم

 Èهد وال�صo÷ة واÈ������ÿيتطلب الوفري من ا

 oتÈن مع������اً. ولقد اخت
Bوالعن������اد واحلذر يف ا

اربي الكثرية يف  �صياً من خالل  ذل������ك �ص

قراAة الن�صو�ض Zري املق������روAة �صابقاً والتي 

ار  اأ�صبحت م�صنفاتي تكتß بها اليوم بانت
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ذكرo عل������ى �صبيل املثال ل احل�رص 
ن�رصها. واأ

اإن اإح������دى الكتاب������ات املنقو�ص������ة باليونانية 

القدÁة على مدخل مدفن موجود يف ا÷بل 

رs عام 
الو�صطاين قرب ج�رص ال�صغ������ور واملوؤ

نطاك������ي ) 131م(  180 ح�ص������ب التقوË الأ

جõاA الناق�صة فيه  كلsفتني عملي������ةo ترميم الأ

جه������داً متتابعاً على مدى �صهرين من الõمن، 

وهذا اأمر طبيع������ي بالن�صبة لقار الكتابات 

أي�صاً اأن قراAة القانون  أذك������ر ا القدÁة. كما ا

يه التدمري واليوناين  sال�رصيبي التدمري بن�ص

ك من رoبع القرن  وتناوب عليها 
ا�صتغرقت اأ

بيغرافيا قبل اأن ت�صتقر  العديد من علماA الإ

أنsهo نهاFي اليوم. على �صكلها املoعتÈ على ا

اأما الهد±o الثالثo من العر�ض هو ر�صالة 

خرى Zري التي عر�صتoهoما:
اأخرى وتعويذة اأ

ها بال�صوؤال التا›:  oص�ÿo
اأما الر�صال������ة فاأ

فال ي�صتح������ق تراثoنا املكت������وبo يف اأوجاريت 
اأ

وم������اري واإيب������ال وتوتول )ت������ل البيعة( وبيت 

عديني وبيت حيالين وZريها الكثري والكثري 

خرى، اأفال ي�صتحق  من مواقعن������ا ال�صورية الأ

هذا الÎا منا نحن ال�صوريني، قبل Zرينا من 

Zري ال�صوريني، اأن نتعلم قراAته باأنفo�صنا   

أم������ا التعويذةo  فهي من �رص من قاموا يف  ا

يوم ما لي�ض بالبعيد يف ال�صبعينات من القرن 

يبالFية على اإثر اكت�صا±  املن�رصم، بقراAة الإ

م وما �صببت لنا قراAتoهم من  أر�صيفها ال�ص ا

نا،  تبع������ات م�صيÄة وم�صوهة حلقاF������ق تاري

كمه������م اليوم ممن ي�صتهدفون  oم يف ح oومن ه

قها. oم oثقافتنا يف ع

أننا قد تاأخرنا  ملo معقود اليوم، ولو ا والأ

كثرياً، على زoم������رة �صغرية من علماFنا الذين 

أ  دخلوا هذا املéال موؤخراً. اأما اBن لنا اأن نقرا

. نا باأنفo�صنا تاري
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1 رة ر  ال�ض

رة ر  رة ر ال�ض ال�ض

رة ر  رة ر ال�ض ال�ض
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س:   الد 

������������ �������ر الروا

ضن ل اأب  ا ����������دا :  اإ
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ن������ه اإن�صان مهذب، 
أن������ه ابن حارتي »القيمرية« لأ اأحببت������ه قبل اأن اأعر± ا

نه عندما انكبب������ت على كتابة  أو لأ مثق������ف، در�ض الفل�صف������ة مثلما در�صته������ا، ا

الدراما التلفõيونية، اأخرج 4 من م�صل�صالتي بتميõ واقتدار، هي »حكاية حارة 

اì صاì صاì اليمن« الذي افتت به  صلرجل يف خطر« و»و�صلرجل يف خطر« و»و� ا « و»هذا الق�رص« و»حارة املل

.Aقيق اصقيق اصقيق اأعماله الدرامية، وقدم له و› الثنا صل�صل� تلفõيون اليمن ا

ف قرن صف قرن صف قرن  صلثقايف، بعد ن�صلثقايف، بعد ن� وصوصوار√ ا صكمل م�صكمل م� أ اخرت كثرياخرت كثرياً يف حواري معه، فلما ا اتاتاأ

❁❁

ò
ر ض اUس  اأ و

س:   الد 

������������ �������ر الروا

ضن ضنب  ل اأب  ا ل ا:  ا  : دداا ااإ
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ه  من املعان������اة مع الدرام������ا التلفõيونية، ا

دب، وكتابة وطباعة م�رصحيات له، ثم  اإىل الأ

أتبعها بكتاب ه������و رواية جميلة، �صعرت اأين  ا

ديق.صديق.صديق. صت بحق هذا ال�صت بحق هذا ال� ت بحق هذا ال�رصت بحق هذا ال�رص رصق�رصق�

لذا ي�رصين اأن يكون حواري يف »املعرفة« 

 Aرج الكاتب املثقف عال لهذا ال�صهر مع امل

الدين كوك�ض.

❁    ❁    ❁

ة ر ي م  ال

�ضفة ال ف

ضة ضاأة والدرا لد والن ضا- ا لد والن ضا- ا

• ولدت عام 1942 يف ح������ارة ال�صهبندر 
أ بها حي القيمرية من طر± باب  التي يب������دا

توم������ا وتنتهي القيمري������ة بالنوفرة التي يطل 

م������وي الكبري، وعلى  عليها ب������اب ا÷امع الأ

ي صي صي اإىل ا÷انب وبéانب النوفرة  صالدرج املف�صالدرج املف�

ة بحكواتيها منذ رية بحكواتيها منذ رية بحكواتيها منذ  ري��ري�� ������ �ع القه������وة ال�صه����ع القه������وة ال�صه��� ع القه������وة ال�صه���صع القه������وة ال�صه���ص صتتمو�صتتمو�

ب صب صب  صي������ف تتمدد القهوة لت�صي������ف تتمدد القهوة لت� ي������ف تتمدد القهوة لت�صي������ف تتمدد القهوة لت�ص صالقدË، ويف ال�صالقدË، ويف ال�

يها على هذا الدرج وزباFنها صيها على هذا الدرج وزباFنها صيها على هذا الدرج وزباFنها  صتها وكرا�صتها وكرا� لطاولطاول

ركيلة  يه������ا يدخنون الصيه������ا يدخنون الصيه������ا يدخنون الأ صون على كرا�صون على كرا� ون على كرا�صون على كرا�ص صا÷ال�صا÷ال�

و¥ صو¥ صو¥  صىل �صىل � ��ني واملغادري������ن ���ني واملغادري������ن ���ني واملغادري������ن اإ �مل������ون القادم����مل������ون القادم��� أ اويتاويتا

اZة صاZة صاZة  صو¥ ال�صو¥ ال� و¥ ال�صو¥ ال�ص صالقباقبي������ة ال�صهري وبéانبه������ا �صالقباقبي������ة ال�صهري وبéانبه������ا �

اصاصاً صي�صي� أ و¥ احلميدية ال�صهرية، يف احلي صو¥ احلميدية ال�صهرية، يف احلي صو¥ احلميدية ال�صهرية، يف احلي ا صث������م �صث������م �

قدم يف مدينة  ة والرية والرية والأ ري��ري�� ������ �مطبعة الÎقي ال�صه����مطبعة الÎقي ال�صه���

تينات عندما صتينات عندما صتينات عندما  صتمرت حتى ال�صتمرت حتى ال� تمرت حتى ال�صتمرت حتى ال�ص صدم�صق التي ا�صدم�صق التي ا�

ت������اذ عادل صت������اذ عادل صت������اذ عادل  ص�ص� أ توق������ف الõمن.. اع������ذرين يا ا

������ي حلارت������ي واحل������ي الذي ص������ي حلارت������ي واحل������ي الذي ص������ي حلارت������ي واحل������ي الذي  صحلب������ي وحتم�صحلب������ي وحتم�

ع�ص������ت فيه حوا› ثالث������ني �صنة. قبل �صنتني 

م������ررت باحلارة واحلي. كدت ل اأعرفه فقد 

ب������داأت معامله بالتغ������ري وكان ال�ص������وؤال الذي 

راود ذهن������ي.. اأهذا هو احل������ي الذي ع�صت 

في������ه وقد اأجابت ذاكرتي عل������ى ال�صوؤال.. ل 

اإن������ه حي اBخر.. در�صت البتداFية يف مدر�صة 

�صع������ادة البنني )اÿا�صة( وكانت تقع يف حي 

الكال�صة ويف �صارع ي�ص������م باباً اBخر للéامع 

م������وي وكان الناXر ياأخذنا Xه������راً.. اإىل 
الأ

موي الذي يف�صل������ه عن املدر�صة  ا÷ام������ع الأ

اأمتار قليلة لل�صالة فيها Xهراً خلف اإمامنا 

الناX������ر.. ثم انتقل������ت اإىل الثانوية اÿام�صة 

أنور  يف ب������اب الÈيد وكان مديره������ا ال�صاعر ا

رحم������ه ا ث������م اإىل ثانوية اأمية  العطار 

الت������ي انتقلت حديثاً م������ن البõورية اإىل حي 

الق�صاع وقد اأخ������ذت البكالوريا فرع علمي 

بي �صéلت  منه������ا يف الع������ام 1960 واإر�صاA لأ

نني كنت  يف جامعة دم�صق يف كلية احلقو¥ لأ

قد توXف������ت يف التلفõيون وه������ذ√ الكلية ل 

خرى  تتطلب دواماً بينما الكليات العلمية الأ

تتطلب ح�صوراً داFماً.. ثم انتقلت يف ال�صنة 

داب ف������رع الفل�صفة والعلوم  Bالتالية لكلية ال

الجتماعية وهي اأقرب اإىل قلبي من درا�صة 

أب������ي عن ذلك بعد اأن  احلقو¥ وقد تغا�صى ا

اأ�صب › راتب �صهري Îfiم اأعفاين من مد 

يدي اإليه وطلب امل�رصو±..
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ر ا �س  ال الن

لنا  Ñض

ضÑÑا  �ضي���ة  ض ��� ال اف ان  - g���ل 

���ر  ار اإىل  X��� اإ ل��� م��� م  

ي  Pل ف و

أع������õو الف�صل يف ثقافت������ي اإىل مكتبة  • ا
اأبي التي فتحت عيني عليها والتهمتها كلها 

حتى ال�صف ال�صابع ثم بداأت بتكوين مكتبتي 

اÿا�صة وه������ذا ولد عندي حب������اً للمطالعة 

أ�صا�صية يف حيات������ي. حني توXفت  وهواي������ة ا

يف التلفõي������ون كان الكت������اب رفيق������ي داFماً 

وه������و مو�صوع داFماً على طاولة مكتبي حني 

�صتاذ جميل ولية  ������رج الأ تنب������ه اإىل ذلك امل

وحتولت عن طريق������ه للعمل كم�صاعد flرج 

له وللمرحوم �صلي������م قطاية وكنا قد توXفنا 

حنا فيها وكان  يف التلفõيون عقب م�صابقة 

يتي لنا املرونة الكافية لنبلور ميولنا فهو قد 

كان بحاجة لن������ا يف كل القطاعات اإذ ⁄ يكن 

هنا كوادر فنية و⁄ يكن هنا معاهد فنية 

وق������د توىل التلفõيون تدري������ب الكوادر حملة 

ال�صهادات العامة.

ب اإىل الدراما وا م الأ ا اب 

 ��� ال الدرامي���ة  ���ال  الأ  ���g م���ا   -

ل م�ض الفنية ا  اأ

عمال  • كن������ا يف البداي������ة نتك عل������ى الأ
أنا  ذاعية ثم بدا الدرامية العاملية والدراما الإ

عمال الفني������ة املفردة اإذ ⁄ 
بالتح������ول نحو الأ

�ص�صون يف  يكن عندنا يف البداية كتاب مت

رب وهذا ما  الكتابة للتلفõيون كلن������ا كنا 

اأعطانا حرية التéريب وانطلقنا يف الدراما 

أ�ص�ض لدراما تلفõيونية  دون قيود �صابقة مما ا

�صتاذ زكريا  �صورية. بالن�صبة › تعاونت مع الأ

�صتاذ  أبو �صن������ب ثم الأ �صتاذ عادل ا تام������ر والأ

أتوا  عب������د العõيõ هالل واأكرم �������رصË الذين ا

عمال  دب. واأÿ�ض هنا بع�ض الأ من عا⁄ الأ

أنا به������ا اÿطى نح������و امل�صل�صالت  الت������ي بدا

أبو ر�ص������دي، وجها  أر�صيف ا ال�صوري������ة )م������ن ا

لوجه، مذكرات حرامي، حارة الق�رص، اأولد 

أ�صعد الورا¥(  بلدي، ه������ذا الرجل يف خطر، ا

 Èأن������ا بالنت�صار ع وعل������ى �صعيد املل������ون بدا

املحطات العربية ب������ني دبي و�صنعاA وعمان 

والدوح������ة وكان احل�ص������اد طيب������اً بالن�صب������ة 

÷مهورن������ا العربي بداأت ب� )راأ�ض Zلي�ض ثم 

، و�صاì اليمن،  �صرية بني هالل، ح������ارة املل

الوح�������ض وامل�صب������اì( ويف �صوري������ة حني مت 

عمال )الهرا�ض،  النتقال اإىل امللون كانت الأ

أبو كامل، البيوت  املéنون طليقاً، الذF������اب، ا

اأ�رصار، اأمانة يف اأعناقكم( واBخرها كان اأهل 

الراية يف العام 2008.

نيا ف  ر ال £ ي 

 ��� ���راأ  ال���ذ  ر  ���£ ال  ���g م���ا   -

نية ية ال ف م النا ال

أ التلفõيون يف العام 1960 كان  • حني بدا
التلفõيون جديداً على �صعيد العا⁄ ككل ولكن 
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تطور√ كان �رصيع������اً واأعتÈ اأن نقطة التحول 

أ  كانت عندما ب������داأت الكامريا املحمولة وبدا

املونتاج على الفيديو كما يف ال�صينما، واأ�صب 

تلف عن ال�صينما  �صغلنا يف التلفõي������ون ل ي

ب�صب������ب تطور تقنيات الفيدي������و. وقد انتقلنا 

ب�صب������ب ذلك من مرحل������ة الهواية اإىل مرحلة 

�صف فقدنا العفوية التي  الحÎا± ولكننا لالأ

وىل. كانت ت�صم بها اأعمالنا الأ

دة د Ñ ا ضار  م

دة د ع ا ضار - ما g م

• هنا م�صاريع كثرية على �صعيد الكتابة 
دب كم������ا يقولون  ولك������ن اÿي������ار �صعب فالأ

ن اBخر  Bأنا اأكتب ال ليطعم خب������õاً.. مع ذلك ا

وم(. اأعما› الكتابية رواية )الت

ا ض ار مدر ا  ع اأ اأنا وا

���س  مدار اأم���ا  نف�ض���  �ضن���  م���اPا   -

فة الدراما ا

������م اأعم������ا› Áكن اأن  • اأعتق������د اأن مع
ت�صنف �صم������ن املدر�ص������ة الواقعية ولكن كل 

عمل يفÎ�������ض اإطاراً خارجي������اً له وينبع من 

داخله.

رgا �ض د  ف ة  ر الدراما ال�ض

���ة  ر ���ة الدرام���ا ال�ض ر ��� ب - م���ا راأ

ض£ة ال الن

يõت  نها  حت لأ • الدرام������ا ال�صورية 
واختلف������ت عن الدراما امل�رصية املكبلة باإر 

ثقيل م������ن خلفياتها امل�رصحية وال�صينماFية.. 

ي������ف اأن الدرام������ا ال�صورية بداأت  ولك������ن امل

تفق������د خ�صو�صيتها وتتé������ه ملواكبة الدراما 

امل�رصية وخا�صة من حيث �صناعة النéم..

�صا�ض وهي  الدراما ال�صورية كانت هي الأ

ن فقد  Bأم������ا ال ومها ا الت������ي كانت ت�صن������ع 

�صا�������ض.. ل�صت متفاFاًل  اأ�صب������ النéم هو الأ

على هذا ال�صعيد.

ر ض ا م  ض فيد ا

���ر  Rوا الفن���ا م��� فنان���ة  - g���ل 

ابية Ñية اأ اإ ض

أتذك������ر زواج������ي م������ن  أ�صتطي������ع اأن ا • ل ا
أنا اأح�ض باÿ�صارة  املرحومة ملك �صكر اإل وا

والفقدان ولكنها تركت › حفيدة على ا�صمها 

ملك �صكر من ابنتي �صمر كوك�ض.

اأعتق������د اأن كل زواج ل������ه اإيéابيات������ه وله 

يéابي������ات اإن  �صلبيات������ه.. فعل������ى �صعي������د الإ
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أك  الõوجة تقدر X������رو± عملك وتتفهمها ا

م������ن الõوجة البعيدة ع������ن الو�صط، اأما على 

�صعيد ال�صلبيات اأنت اأحياناً حت�ض باحلاجة 

اإىل الهروب من م�صاكل عملك اإىل بيت بعيد 

عنه������ا ولكن ا�صتغال الõوجة يف املهنة نف�صها 

يéعل ذلك �صعباً..

افة بدا بال ن�ض الإ ل 

بدا  راأ ن�ض مع الإ - gل 

بداع الذي ل ين�صب هو الثقافة  • معني الإ
فهي التي ت�صاعدنا على التéدد وال�صتمرار 

اأراها �رصورية ولزمة ول بديل عنها.

عرفة ة ا مد 

عرفة ة ا عن ل  - ماPا 

أنا مدين بAõé من ثقافتي لهذ√ املéلة  • ا
العريق������ة والتي اأعت������È باأنني ن�������رصت فيها 

واح������دة من اأهم ق�ص�ص������ي الق�صرية )كرمى 

لعني مادونا(

أ�صتاذ  وكرمى لع������ني املéلة ولعينك ي������ا ا

عادل اأهدي قراAها التحية واأطلب منهم اأن 

يورثوا حب قراAتها ملن ي�صتطيعون.

س ياة  الد  £ا م  ل

• م������ن موXف اإداري يف التلفõيون حتول 

اإىل واحد من اأهم flرجيه، وله اأعمال كثرية، 

أ�صعد  أوله������ا »حكاية حارة الق�������رص« و»ا م������ن ا

الورا¥« و»و�صاì اليم������ن«و »هذا الرجل يف 

« وZريها. خطر« و»حارة املل

 ، أن�ص • اأعري للتلفõي������ون اليمني عندما ا
 ìوقد اأخرج له اأول عمل درامي با�صم »و�صا

اليمن« من تاأليفي، وق������د مثلت فيه الفنانة 

من������ى وا�صف وملك �صك������ر، وطلحت حمدي 

واBخرون.

أك������ من م������رة، وم������ن زوجاته  • ت������õوج ا
بت له  املرحوم������ة الفنانة ملك �صكر التي اأ

ابنة واحدة هي �صمر، وله ولد من زواج ثان.

م املكتبات التي  • تعتÈ مكتبته من اأ�ص
Áلكها flرج تلفõيوين.

• اأ�صدر عدة كتب اBخرها روايته ال�صادرة 
وم«. حديثاً وهي بعنوان »الت

• عند√ م�صاريع اإخراجية جديدة، ويقول 
اإنها مفاجاBت.

• �ص������در عنه كت������اب يف �صل�صلة »الدراما 
 Aيوني������ة ال�صورية تاري واأعالم �1� عالõالتلف

الدين كوك�ض flرج فذ« م������ن تاأليف الناقد 

fiمد من�صور.

¥µ
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ا ضا ال ا م الن Uضف

ô¡°ûdG ÜÉàc

وروب ر الأ مية  الف ض ر احل�ضارة العربية الإ اأ

اآخر الكالم

 

د احل�ض : اأ دا اإ

�ض ا  ي ض د   : د دا و اإ

ر ر ي�س ال ر
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دة: د ة ر اأ ضافا ا

جنبي������ة وامل�صÎكة خالل عملها يف  ثرية الوطنية والأ كن������ت البعث������ات الأ

ارات صارات صارات  صثري تعود حل�صثري تعود حل� أ كة من اكت�صا± صكة من اكت�صا± صكة من اكت�صا± اأك من األف موقع وتل ا ������ة احل� ������ة احل�صfiاف صfiاف

��رص احلéري مرورا���رص احلéري مرورا���رص احلéري مروراً �ورية منذ الع�����ورية منذ الع���� ورية منذ الع����صورية منذ الع����ص صر�ض ا÷õي������رة ال�صر�ض ا÷õي������رة ال� أ حطت رحاله������ا على ا

Zريقية والرومانية  إرامية والإرامية والإ Bصورية والبابلي������ة وال� Bكادية وال ارات الصارات الصارات الأ صباحل�صباحل�

المية على اختال± فÎاتها.صالمية على اختال± فÎاتها.صالمية على اختال± فÎاتها. ص�ص� إارة الإارة الإ ارة الصارة الص صوالبيõنطية وانتهاA باحل�صوالبيõنطية وانتهاA باحل�

❁❁

ò
ة ر ض اأ وبا  الÎا العرب 

ا ضا ال ا م الن اضف ضا ال ا م الن اضف ضا ال ا م الن ف UضUض

❁

د احل�ضد احل�ض ااأ



‘ÉقãdG •É°ûædG øe تÉëØ°‘ÉقãdG •É°ûædG øe تÉëØ°‘ÉقãdG •É°ûædG øe تÉëØ U°U°

473 2011  ÊÉãdG ¿ƒ````fÉ`````c    568  Oó``  Oó``  Oó ``````````©dG````````````©dG``

وك�صف������ت البعثة الوطني������ة العاملة يف تل 

كة خالل الع������ام احلا› عن كاتدراFية صكة خالل الع������ام احلا› عن كاتدراFية صكة خالل الع������ام احلا› عن كاتدراFية  صاحل�صاحل�

ال��ال��الدي ومع�رصة  ������ �تع������ود للق������رن اÿام�ض املي����تع������ود للق������رن اÿام�ض املي���

��ري تعود ���ري تعود ���ري تعود اإىل  �للعن������ب وجAõ م������ن مبنى وتنان����للعن������ب وجAõ م������ن مبنى وتنان���

مت صمت صمت اأختاما  صثرية �صثرية � أ المية ولقى صالمية ولقى صالمية ولقى ا ص�ص� إ��Îة الإ��Îة الإ ��Îة ال���Îة ال� �الف����الف���

نوعا من صنوعا من صنوعا من  صاجا م�صاجا م� اجا م�رصاجا م�رص رصنوعة م������ن احلéر و�رصنوعة م������ن احلéر و� نوعة م������ن احلéر و�صنوعة م������ن احلéر و�ص صم�صم�

 .õونÈمادة ال

واأXهرت املكت�صفات التي متs العثور عليها 

يف تل مبطوì اأن املدينة املكت�صفة يف التل لها 

������ارات ال�صوارع وقنوات ص������ارات ال�صوارع وقنوات ص������ارات ال�صوارع وقنوات  صي مل�صي مل� ي مل�صي مل�ص صflطط هند�صflطط هند�

لف الثالث قبل  ت�رصيف امليا√ وتع������ود اإىل الأ

 Aا ريا ريا اإىل اأن اأهم اللقى يف التل اإنا ريامليالد م�صريامليالد م�ص

و�ض وو�ض وؤو�ض  و على جوانبه اÿارجية رو على جوانبه اÿارجية ر Îلبا�صÎلبا�صÎص من الأ

افة صافة صافة  ص�ص� ود م������ع زخار± õ������fiزة صود م������ع زخار± õ������fiزة صود م������ع زخار± õ������fiزة اإ ص�ص� أ ��ريان و���ريان و���ريان وا �ث����ث���

 .õونÈل من الéللعثور على من

البلéيكية  البلéيكية صورية  البلéيكية صورية  ورية  ال� البعث������ة  ال�صتطاعت  البعث������ة  صتطاعت  ال�ص البعث������ة  ال�صتطاعت  البعث������ة  تطاعت  صوا�صوا�

أبنية من  العاملة يف تل �صاZر بازار اكت�صا± ا

اللÍ داFرية ال�صكل وجمموعة قبور تعود اإىل 

أثرية  الصالصاللت الباك������رة الثالثة ولقى ا صفéر ال�صفéر ال�

ماري������ة العاFدة صماري������ة العاFدة صماري������ة العاFدة اإىل  صملéموع������ة من الرقم امل�صملéموع������ة من الرقم امل�

ة البابلية القدÁة. Îة البابلية القدÁة. Îة البابلية القدÁة.  ÎالفÎالف

ورية صورية صورية  صعمال البعثة ال�صعمال البعثة ال� اويف تل بيدر ك�صفت اويف تل بيدر ك�صفت اأ

م احلا› عن صم احلا› عن صم احلا› عن  صوروبية العامل������ة خالل املو�صوروبية العامل������ة خالل املو� الأ

الصالصاللت  صىل فé������ر ال�صىل فé������ر ال� إكني������ة تعود اإ إكني������ة تعود  كني������ة تعود صكني������ة تعود ص صت �صت � Bامن�ص������امن�ص������ا

الباك������رة الثالث������ة وباحة معب������د واأجõاA من 

 Íصوفة بالل Íصوفة بالل Íوفة بالل صيتهما مر�صيتهما مر� يتهما مر�صيتهما مر�ص صر�صر� أ ق�رص ذي باحتني ا

كادي ومبان تعود  امل�صوي تعود اإىل الع�رص الأ

للفÎة الهلن�صتية وع يف التل على جمموعة 

ارية تعود اإىل فéر  ختام وا÷رار الف
من الأ

ارية تعود  أوان ف ال�صاللت الباكرة الثالثة وا

للفÎة الهلن�صتية. 

ث������ار املكت�صفة يف ت������ل حموكار  Bودلت ال

مريكية على  من قب������ل البعث������ة ال�صوري������ة الأ

وج������ود منõل ذي الط������راز الثالثي الرافدي 

املبن������ي من اللÍ احتوى �صالة وخم�ض Zر± 

ختام  وجد بداخله������ا جمموعة من طبعات الأ

ارية تعود لفÎة الع�رص احلéري  وج������رار ف

ل������ف الرابع قبل امليالد  النحا�ص������ي اأواخر الأ

كما متs التو�صل اإىل من�صاأة معمارية تعود اإىل 

كادية وجد  فÎة نينوى ومن�صاأة تعود للفÎة الأ

بداخلها ختم ا�صطواين ال�صكل ومتs اكت�صا± 

أف������ران وقبور ع  ج������دران لغ������ر± وع������دة ا

بداخلها عل������ى اأدوات جناõFية تعود للع�رص 

�صوري احلديث.  Bال

أم������ا البعثة ال�صورية البولونية العاملة يف  ا

تل عربيد فك�صفت جAõا من مبنى مهم ت�صري 

أنه يعود لفÎة  املعطيات املوجودة �صمنه اإىل ا

لف الثالث  ول م������ن الأ نين������وى يف الن�صف الأ

قبل امليالد اإ�صاف������ة اإىل جدران وقبور تعود 

كادية وفÎة اÿابور.  للفÎة الأ

ثرية ال�صورية  ت البعثة الأ ويف تل حلف ع

أبنية تعود اإىل فÎة  ملاني������ة امل�صÎكة عل������ى ا
الأ
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لف  حلف وعبيد و�صوي������ة ح�صارية تعود لالأ

م  لهة الأ Bث������ل ال الراب������ع قبل امليالد ودمى 

رمõ اÿ�صوب������ة اإ�صافة لال�صتمرار بالك�صف 

عن الق�رص ال�صما› ال�رصقي الذي يعود اإىل 

رامية والذي  Bصورية احلديث������ة وال� Bة الÎالف

ع بداخله عل������ى اأجõاA لرقمني م�صماريني 

 Aاõول قبل امليالد واأج لف الأ يع������ودان اإىل الأ

من من�صاأة معمارية تعود اإىل الفÎة الهلن�صتية 

ارية.  أوان ف وجد داخلها ا

ملانية  ودلت مكت�صفات البعثة ال�صورية الأ

ريي������ة على جدران تعود  العامل������ة يف تل الف

للف������Îة امليتاني������ة تو�صع������ت فوقه������ا من�صاأة 

�صورية الو�صطية  Bة الÎمعمارية تعود اإىل الف

ع������ بداخله������ا عل������ى جمموعة م������ن الرقم 

امل�صمارية كم������ا ك�صفت البعث������ة عن جدران 

بي�ض تعود اإىل 
مبني������ة من احلéر الكل�صي الأ

فÎة احل�صارة البيõنطية. 

وعمل������ت البعثة الياباني������ة العاملة يف تل 

حيمر على اإزال������ة البقايا املعمارية 
�صك������ر الأ

التي Xهرت يف املوا�صم ال�صابقة وفهم عملية 

ار  ������ار النيوليت ف������Îة ف النتق������ال بني ف

ح�صونة البداFي والع�رص احلéري النحا�صي 

فÎة عبيد. 

وتركõت اأعمال البعثة ال�صوي�رصية العاملة 

يف ت������ل احلمدي على التع������ر± على املن�صاأة 

املعمارية املبنية من اللÍ العاFدة اإىل الفÎة 

أثرية  امليتانية حيث متs التعر± على �صويات ا

تع������ود اإىل كل من الف������Îة ال�صا�صانية �صمت 

عدداً من القبور والف������Îة الهلن�صتية احتوت 

على طبقتني وجد بداخلها منازل. 

ت������ل الق�������رص  التع������ر± يف موق������ع   sومت

ث������ري على جدار و�ص������ل عر�صه اإىل ت�صعة 
الأ

اأمتار خربت اأجõاA من������ه بحفر تعود للفÎة 

أنه ا÷دار الغربي  الهلن�صتية وترج البعثة ا

ثرية التي  اÿارج������ي للق�رص ومن اللق������ى الأ

ع������ عليها ك�������رصة لÍ م�صوي تع������ود للفÎة 

 õصوري������ة احلديثة، كتب عليه������ا كتابة مي� Bال

منها ا�صم �صلمن�رص الثالث. 

ثرية  ويف ت������ل طابان دلت التنقيب������ات الأ

أثرية حتتوي  للبعث������ة اليابانية على �صوي������ات ا

أبني������ة وجدرانا ومن�ص������اBت معمارية تعود اإىل  ا

�صورية احلديث������ة البابلية امليتانية  Bات الÎف

أه������م املكت�صفات ختم ا�صطواين ولوì طيني  وا

م�صوي نق�صت عليه كتابات م�صمارية. 

مريكي������ة العاملة يف  وك�صفت البعث������ة الأ

تل موزان ع������ن مناطق متعددة ال�صتعمالت 

أنها تعود  لي�صت مت�صلة باأي من�ص������اأة يعتقد ا

�صوري الو�صيط  Bة ق�صرية من الع�رص الÎاإىل ف

الالحق������ة لنهاية اململكة امليتانية وقد اأعدت 

دË املوق������ع من حيث  البعث������ة برناجم������اً لت

هيõ√ بالطر¥ وامل�صاطب ولوحات الدللة 

ر العام.  والهتمام باملن
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يطالية العاملة  ثرية الإ وتعرفت البعثة الأ

بنية  ارية حتت الأ يف تل بري على ك�������رص ف

ول من  املبنية من اللÍ وتعود اإىل الن�صف الأ

 Aل������ف الثالث قبل امليالد وعلى اأر�صية بنا الأ

تع������ود اإىل الفÎة البابلية القدÁة اإ�صافة اإىل 

ج������دران Zر± تعود اإىل الف������Îة البارثية يف 

ول والثاين امليالدي وZرفة تعود اإىل 
القرن الأ

الفÎة ال�صا�صانية يف القرن الرابع وال�صاد�ض 

امليالدي وجدار مبني من اللÍ واأفران تعود 

�صالمية يف  اإىل ف������Îة احل�صارة العربي������ة الإ

ثرية  13 ميالدي، وم������ن اللقى الأ القرن12

املهمة التي وجدت يف التل راأ�ض �صهم معدين 

يعود اإىل الفÎة البارثية وجمموعة من الك�رص 

)1(
ارية اإحداها يعود اإىل فÎة نينوى. الف

ة:  فار با العرب والأ أ م ل

احت�صن������ت جامع������ة قاريون�������ض مبدينة 

 Aدبا بنغ������ازي الليبي������ة فعالي������ات ملتق������ى الأ

فارقة« التي دعي اإليها و�صار 
»الع������رب والأ

فيها اأكادÁي������ون وباحثون يف ال�صاأن الثقايف 

فارقة لتدار�ض ال�صبل الكفيلة  من العرب والأ

بتفعي������ل التوا�ص������ل الثقايف ب������ني الف�صاAين 

فريقي.  العربي الأ

ألقي������ت يف حفل افتت������اì فعاليات هذا  وا

امللتق������ى كلمات كل من fiم������د �رص± الدين 

أم������ني اللéنة ال�صعبي������ة ÷امعة  الفيت������وري ا

قاريون�������ض والدكتور خليف������ة اأحوا�ض رFي�ض 

اللéنة التح�صريي������ة للندوة وfiمد �صلماوي 

مني العام لحت������اد الكتاب العرب وال�صيد  الأ

دباA والكتاب  أتوكوي اأوكي رFي�������ض احتاد الأ ا

فارقة. الأ

ويف هذا ال�ص������اأن حدد الدكت������ور خليفة 

دب������اA بليبيا والناFب  اأحوا�ض اأمني رابطة الأ

ول لرFي�ض احتاد الكتاب العرب اÿطو•  الأ

أنها  الكÈى التي ارتاأت اللéنة العلمية للندوة ا

�ص������كالت املتحكمة يف عالقة  ثل اأZلب الإ

فريق������ي، ومنها  ������ري√ الأ دب العرب������ي بن الأ

������اوز الفكر الجتماع������ي احلديث ملفهوم 

احلدود ا÷غرافية والتوجه نحو الف�صاAات 

ا÷غرافي������ة من جهة كونه������ا ف�صاAات تتنوع 

فيها الثقافات الب�رصي������ة وتتبادل فيما بينها 

 Aالتاأثر والتاأثري وتنفت������ فيها اللغة على ثرا

ن�صان ومعي�صه اليومي. معنى الإ

أ�ص������ار الدكتور اأحوا�������ض اإىل اأن الثقافة  وا

العربي������ة الراهنة تعي�������ض حتديات كÈى يف 

فريقي������ة من حيث  عالقته������ا بالثقاف������ات الأ

ت�رصب ثقاف������ات الغرب عÈ لغاته »الفرن�صية 

الفع������ل  اإىل عم������ق  ليõي������ة خا�ص������ة«  والإ

فريقي حامل������ة معها مفاهيم  بداع������ي الأ الإ

ن�صان وهي  احل�صارة الغربية عن الكون والإ

تلف ع������ن ت�صوراتنا الثقافية  يف اأZلبه������ا ت

�صياA يف ه������ذا الكون، ودعا  عن عالقات الأ

املبدعني اإىل �رصورة ال�صعي اإىل التعاطي مع 
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فريقية باإ�رصار وعÁõة وعدم  الثقاف������ات الأ

كينا  ن يف ذلك  ������ار قدومها اإليه������م لأ انت

 Aلثقاف������ات اأخ������رى من الت�������رصب اإىل الف�صا

 Aث������ل عقبات كاأداÁ فريقي مبا الثق������ايف الأ

اأمام نح������و ثقافتنا العربية �ص������وب ف�صاFها 

فريق������ي، لفت������اً اإىل اأن الدع������م العرب������ي 
الأ

ل�صعوب اأفريقي������ا ذات الثقاف������ة العربية ما 

ي������õال يف م�صتوا√ املعنوي و⁄ يبل≠ بعد الدعم 

هت اإليه بع�ض  امل������ادي الفاعل. وهو اأمر ا

ال�صيا�صات العربية م������ن خالل جمموعة من 

امل�صاريع القت�صادية والجتماعية على Zرار 

ما تقوم به ا÷ماهريية الليبية.

بداعي  أك������د يف كلمت������ه اأن الف�ص������اA الإ وا

فريقي واحد م������ن الف�صاAات التي تكمل  الأ

أ�صباب منها التقارب  ف�صاAنا العربي لع������دة ا

������ي وا÷غرايف ال������ذي حاولت بع�ض  التاري

املداخ������الت تف�صي������ل القول في������ه بالتاأكيد 

أدباFنا  بداعية بني ا على قدامة العالF������ق الإ

أدب������اA اأفريقي������ا حي������ث اأوردت اأن  الع������رب وا

امل������وؤر ه������ريودوت و�صف بع�������ض ال�صمات 

امل�صÎك������ة بينهما وخا�صة م������ا كان من �صعي 

جمل�������ض حكماA قرط������اج اإىل �صÈ اأZوار فكر 

�صعوب اأفريقيا من خالل الرحلة التي تكفل 

اته  بها الرحال������ة حانون و�صéل فيها مالح

�صو�ض هذ√ ال�صعوب ومعتقداتها و�صلوكها  ب

الجتماعي والفكري.

وم������ن املداخالت ما رك������õت على ت�صابه 

البنى احلكاFي������ة ال�رصدية بني امليثيولوجيات 

فريقية القدÁ������ة وكذا �رصدها  العربي������ة والأ

لوقاFع معي�صها اليومي، م������ن ذلك اأن ق�صة 

ثل fi������ور جمموعة من الÎاثات  الطوفان 

احلكاFية التي و�صلتنا من بالد العرا¥ وم�رص 

وبع�ض �صعوب اأفريقيا، هذا اإ�صافة اإىل نهو�ض 

ن يف الف�صاAين  Bاحلكايا ال�صعبية املتداولة ال

فريقي على جمموعة  الثقافيني العرب������ي والأ

من البني������ات ال�رصدية الب�صيطة املت�صابهة يف 

حبكته������ا ويف اأفعال اأبطاله������ا ويف براجمها 

ال�رصدي������ة. وهو اأمر Ï������Á اأوا�رص اللقيا بني 

فارقة، وينه�ض  راFهم الأ مبدعينا العرب ون

دعامة حقيقية لتم������ازج اإبداعاتهم قد تõيد 

من تفعيل التوا�صل بينهما.

وراأى الباحث اأزراج عمر الكاتب ال�صحفي 

يف اإط������ار مداخلته ح������ول اإ�صكالية التقارب 

فريق������ي، اأن العالقة بني  الثق������ايف العربي الأ

فريق������ي تت�صف بكونها  دب������ني العربي والأ الأ

عالقة تثاق������ف مفرو�ض، فر�صت������ه الوقاFع 

الجتماعية وال�صيا�صي������ة والقت�صادية التي 

تتحو• كل اأفعالنا.

وراأى هذا الباحث اأن الذهاب الثقايف اإىل 

اأفريقيا يحت������اج من املثقفني العرب القتناع 

�صري �صب������ل التالقي   È������باأفريقيته������م« ع«

راFهم من دول اأفريقيا، وعدم  بينهم وبني ن
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الوق������و± بهذا التوا�صل عند عتبات التمني، 

ب������ل يتوجب عليه������م تنبي������ه �صا�صتهم وجميع 

ام������ة حéم  اإىل �ص ������ب الجتماعي������ة  الن

وات الفكرية يف بلدان اأفريقيا و�رصورة  ال������

 Aتفعيل احل�صور الثقايف العربي بهذا الف�صا

فريقي  دب الأ عÈ اإن�صاA مراكõ ترجم������ة لالأ

كني متعلمينا م������ن التالمذة والطلبة من  و

بات م������ن النتاج الفكري  الطالع على منت

موال على  فريقي وحث اأ�صحاب روؤو�ض الأ الأ

التوج������ه اإىل ال�صتثمار يف ه������ذ√ القارة مبا 

فراد بني الف�صاAين العربي  ي�صهل انتقال الأ

أثن������اA ذل������ك تنتق������ل معهم  فريق������ي ويف ا والأ

ثقافاتهم وت�صوراتهم ع������ن الكون وي�صهمون 

بداع������ي العربي  بها يف ‰������اA احل������را الإ

فريقي. الأ

دباA والكتاب  أ�صغال ندوة الأ بالتوازي مع ا

فارق������ة، اجتمع������ت هيÄة احتاد  الع������رب والأ

الكت������اب العرب مبدين������ة بنغ������ازي يف اإطار 

اجتماعاتها الدورية، حيث بدا اأن ثمة تباينا 

يف روؤى ممثل������ي بع�ض الحت������ادات العربية 

من جهة قب������ول ع�صوية احتاد كتاب العرا¥ 

أو ع������دم قبولها. وهو اأمر م�ص������كل اإىل حد  ا

�صتاذ fiمد  هذ√ ال�صاعة حي������ث ⁄ يتمكن الأ

م������ني العام لحت������اد الكتاب  ال�صلم������اوي الأ

العرب، من فر�ض قبول ع�صوية احتاد كتاب 

العرا¥ على جميع اأع�صاA الهيÄة ب�صبب رف�ض 

مندوبي احت������ادات املغ������رب العربي وبع�ض 

احت������ادات دول عربية اأخ������رى لع�صوية هذا 

أ�صا�ض مطالبته������م له باإ�صدار  الحت������اد على ا

مريكي  بيان ر�صمي يرف�ض فيه الحتالل الأ

للعرا¥ ويعلن فيه ب�رصاحة وقوفه اإىل جانب 

املقاوم������ة، وهو م������ا رف�صه من������دوب احتاد 

�صباب Zري  كتاب العرا¥ يف جل�صات �صابقة لأ

)2(
معلنة.

��اف��ة  �� ���ر ال�� ���س  م��� ��� رو  �� ��

ية:  الرو

ول للثقافة  اعت������È املنت������دى العامل������ي الأ

الروحية الذي اختت������م اأعماله يف العا�صمة 

أ�صتان������ا ال�صاع������ر الفل�صطين������ي  الكازاخي������ة ا

�صيات  الراحل fiمود دروي�ض من اأهم ال�ص

تاأثريا يف وجدان ال�صعب الفل�صطيني وتكوينه 

الثقايف.

أب������و العال �صفري   وكان ال�صف������ري ح�ص������ني ا

دول������ة فل�صطني يف كازاخ�صت������ان وممثلها يف 

املنتدى، ر�ص ال�صاعر الكبري الراحل ليكون 

ك تاأثريا  ربع������ني الأ �صيات الأ �صم������ن ال�ص

أبرز  لدى �صعوبه������ا على م�صتوى العا⁄، حيث ا

ال�صف������ري الفل�صطين������ي يف مداخلته ا÷وانب 

بداعية والوطني������ة يف اأعمال  الثقافي������ة والإ

أث������ري√ الكبري يف الثقافة  fiم������ود دروي�ض، وتا

الفل�صطيني������ة وتعبري√ ب�صد¥ ع������ن امل�صاعر 

ح������الم الفل�صطينية خ������الل اأربعني �صنة  والأ
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م������ن العطاA. وقد حاز الÎ�صي على موافقة 

اجماعي������ة من ممثل������ي ال������دول امل�صاركة يف 

املنتدى.

أ  وكان املنتدى العاملي للثقافة الروحية بدا

اأعماله مب�صاركة ممثلي اأك من /70/ دولة 

�صيات العامة من ميادين الثقافة  م������ن ال�ص

ديان وال�صيا�صة والعلوم  عالم والف������ن والأ والإ

ن�صانية. الإ

وعل������ى هام�ض اأعم������ال املنت������دى اأجرى 

�صيات  ال�صفري الفل�صطيني لقاAات مع ال�ص

اطر التي  امل�صاركة، اأو�ص له������م خاللها امل

تتعر�ض لها موؤ�ص�ص������ات الثقافة الروحية يف 

�صالمية  فل�صطني، يف مقدمتها املقد�صات الإ

وامل�صيحي������ة يف القد�ض ال�رصي������ف، موؤكدا اأن 

الثقافة الروحية ل������دى ال�صعب الفل�صطيني، 

�صيته الوطنية،  كانت داFما من مكونات �ص

أ�صا�صي������اً من اأركان �صمود√ على اأر�ض  وركناً ا

)3(
وطنه.

 : ا ر اP الÎا ا ن ة لإ

دع������ا ال�صاع������ر املوريتاين اأحم������دو ولد 

عب������د القادر ال�صب������اب اإىل الهتمام بالÎا 

املوريتاين Z������ري املدون والعم������ل على تاليف 

ن�صطة  اذ الأ �صياعه، وحث ال�صباب على ات

أ�صلوبا للتوا�صل. الثقافية ا

وق������ال ولد عبد القادر يف كلمة له خالل 

مته جمعية  أ�صبوع ثقايف وريا�صي ن اختتام ا

�صيات ثقافية  الهم������م الرا�صدة مب�صاركة �ص

م  ن�صطة الثقافية التي تن موريتاني������ة: اإن الأ

ريا± باتت �رصورة للتعار± والتالقي  يف الأ

أ�صاليب اأخرى ميõت احلياة  يف وجه اندثار ا

البدوية يف ال�صابق كاحلل والÎحال وكاأ‰ا• 

التالقي التي كانت املحاXر ح�صناً لها.

�صب������وع بكلمة  ي������õ حف������ل اختت������ام الأ و

لرFي�ض ا÷معي������ة ال�صحفي fiمد عبد ا 

انا، ن������و√ فيها باأهمي������ة فعاليات  ول������د اح

�صبوع وما ت�صمنت������ه من fiا�رصات  ه������ذا الأ

واأما�ص������ي �صعرية ون�صاطات متنوعة، كان من 

أبرز امل�صارك������ني يف احلفل العالمة القا�صي  ا

الدا√ ولد حم������ني وال�صاعر والناFب الÈملاين 

اأحمدو ولد عبد الق������ادر والدكتور اإبراهيم 

ول������د انتغري وال�صاعر ب������ار ا ولد ددا√ 

احلا�صل على لقب »اأمري القوايف« وال�صاعر 

ال�صعب������ي البارز اأحمد �ص������ا⁄ ولد يون�ض، من 

بني اBخرين.

للت احلف������ل اإلقاAات �صعرية متنوعة  وت

ونالت م�صاهمات ال�صعراA النا�صÄني اإعéاب 

ا÷مهور، كما قدم يف احلفل عر�ض م�رصحي 

)4(
عال خطورة الهéرة عن الوطن.

����ام����ع����ة  ����اV����ض���� ا ����  ��� ���غ���ا م�������ض���

ية:  مر الأ

�رصح������ت الرواFي������ة ا÷õاFري������ة اأحالم 

أنه������ا �صتقا�ص������ي ق�ص������م الن�رص  م�صتغا‰������ي ا
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 Aمريكية بالقاهرة اأمام الق�صا با÷امع������ة الأ

اللبناين ل�صتعادة حقو¥ ن�رص روايتيها »ذاكرة 

أنه لبد  ا÷�صد« و»فو�صى احلوا�ض«، موؤكدة ا

فا±.  من رف�ض �صيا�صة ال�صتحواذ وال�صت

أنا  واأو�صح������ت م�صتغا‰ي: منذ �صنوات وا

مريكي������ة مطالبة  أر�صل للéامع������ة الأ أل������ وا ا

با�صتع������ادة حقوق������ي ب������كل الط������ر¥ الودية. 

قل������ت لهم اإن الطباعة باF�صة والغال± باF�ض 

أنهم كانوا  وتوزيعه������ا لي�ض جيداً، ولكن يبدو ا

. فقد كانوا  يفهمون مطالباتي ب�صكل خاط

يردون علي احتéاجي باإر�صال بع�ض الن�ص 

عمال  لطماأنت������ي اأن ثمة طبع������ات جديدة لالأ

وهو م������ا كان يõيد من قه������ري لكت�صايف اأن 

وىل من كتاب  العمل حت������ول منذ طبعت������ه الأ

عادي اإىل كتاب جيب ⁄ يحافß اإل على �صعر 

بيعه وهو خم�صة وع�رصون دولراً. 

واأ�صافت كنت اأقول لهم: »اإن ما تفعلونه 

مع الكت������اب العرب هو مبثاب������ة عملية نهب 

مني على حق������و¥ املبدع العربي  و�صطو من

بذريع������ة م�صاعدته«، واأو�صح������ت اأن امل�صكلة 

حالي������اً تكمن يف العقد قاFل������ة »لقد و�صعوا 

يده������م على عمل������ي ول يوج������د عقد fiدد 

املدة« معت������Èة اأن املدة الõمنية التي ح�صلوا 

ليõية »كافية  فيها عل������ى حقو¥ الطبعة الإ

ديبة( يف هذا  جدا« واأن املõاي������دة عليها )الأ

ال�صاأن منهم »�صتكون من باب الوقاحة«. 

واأ�صاف������ت اإنها لي�صت معني������ة بحقوقها 

املادي������ة بل بحé������م خ�صارتها عل������ى ال�صاحة 

دبية الغربية لرتبا• عملها بوكالة الن�رص  الأ

مريكية، وك�صفت يف  والتوزيع با÷امع������ة الأ

أنها رف�صت عر�صا من جامعة  ه������ذا ال�صدد ا

مريكية لÎجمة روايتها »عابر �رصير«  »يال« الأ

نها تف�صل النت�ص������ار الذي تقدمه لها دار  لأ

ربتها »الباF�صة«  ن�رص كبرية ول�صيم������ا بعد 

مريكية بالقاهرة، و⁄ ت�صتبعد  مع ا÷امعة الأ

الرواFي������ة ا÷õاFرية خطوة الت�صال ببع�ض 

يب fiف������و من كبار  م������ن فاز بéاõ������Fة 

الكتاب العرب حتى حتثهم على تاأ�صي�ض حركة 

فا± التي  رف�ض ل�صيا�صة ال�صتحواذ وال�صت

ار�صها ا÷امعة مع الكتاب.  

وكان������ت اأح������الم م�صتغا‰ي ق������د وقعت 

مريكي������ة بعد فوزها  عقدا م������ع ا÷امعة الأ

ي������ب fiف������و  يف �صن������ة 1998 بéاõ������Fة 

خرية حت�صل مبوجبه  نحها ه������ذ√ الأ التي 

مريكي������ة على حق������و¥ الطبعة  املوؤ�ص�ص������ة الأ

ليõية لروايتي »ذاكرة ا÷�صد« و»فو�صى  الإ

احلوا�ض«. 

 وللتذك������ري �صبق اأن رفع الرواFي امل�رصي 

بهاA طاهر دعوى �صد نف�ض الق�صم با÷امعة 

مريكية يتهمه فيها بت�صويه ترجمة روايته  الأ

»قالت �صح������ى« ومن دار ن�رص �صغرية بلندن 

ح������ق ترجمتها اإىل جان������ب رواية اأخرى دون 

)5(
الرجوع اإليه. 
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 : س ما ما ة  ا R ب ف ل  ا ف �ض ر

ملاني������ة كري�صتا فولف  ديب������ة الأ فازت الأ

 õFة توما�ض مان، اإح������دى اأهم ا÷واõ������Fاéب

أملانيا. وحتمل كتاب������ات فولف،  دب يف ا ل������الأ

ام ال�صيوعي  الت������ي عا�صت اأي�صا حت������ت الن

أملاني������ا ال�رصقية �صابق������ا، ب�صمات حقبة  يف ا

أملانيا، حني كانت مق�صمة. ية يف ا تاري

ملاني������ة كري�صتا  وقد ح�صل������ت الكاتبة الأ

فولف، البالغ������ة من العم������ر 81 عاماً، على 

دب يف مدينة لوبيك  جاõFة توما�������ض مان لالأ

دبية الطويلة  تكرÁا لعطاFها وم�صريته������ا الأ

واملتمي������õة. كري�صت������ا فول������ف، الت������ي ولدت 

ع������ام 1929 يف لند�صÈ يف Z������رب بولندا 

أملانيا ال�رصقية �صابقاً، تعتÈ من  وعا�ص������ت يف ا

ملاني������ات، حيث �صغلت عدة  ديبات الأ اأهم الأ

أولها مقعدا  أملانيا ال�رصقية، كان ا منا�صب يف ا

ملاين بني  يف جمل�������ض اإدارة احت������اد الكتاب الأ

عامي 1955 و1977 وكذلك من�صب رFي�صة 

ملاين ا÷ديد. دب الأ هيÄة حترير جملة الأ

 ، Èولدت كري�صتا فولف يف مدينة لند�ص

التي حتول ا�صمها بعد احلرب العاملية الثانية 

اإىل »Z������ورزو± فيلكوبول�صك������ي«، يف Z������رب 

 Aبولندا. ويف عام 1945، وبعد اأن تقرر اإجال

مل������ان املوجودي������ن يف بولن������دا بعد احلرب  الأ

أملانيا، ا�صتقرت  العاملية الثانية وترحيلهم اإىل ا

أملانيا.  عاFلته������ا يف ولية ميكلنب������ور �صمال ا

ملاين وبعدها  دب الأ در�صت كري�صتا فولف الأ

ول عام 1961 يحمل عنوان  ن�رصت كتابها الأ

أ�صهر اأعمال  أه������م وا »رواية مو�صك������و«. ومن ا

كري�صتا فولف »‰������وذج طفولة«، »كا�صندرا« 

و»ميديا.اأ�صوات«.

أدبية  تعد م�صرية كري�صت������ا فولف م�صرية ا

طويلة توجت بéواfi õFلية ودولية. 

 وتعد رواي������ة »ليبهافت�ض«، التي ن�رصت 

عام 2002 اBخر اأعمال كري�صتا فولف. وتروي 

أة، كانت تعاين  ملانية كفاì امرا ديبة الأ فيها الأ

 Aار و�صول الدوا من مر�ض خط������ري، يف انت

أملانيا الغربية عام 1980. وتركõ فولف  م������ن ا

يف كث������ري من رواياتها على قن������وات اكت�صا± 

ال������ذات واحلرك������ة الن�صاFي������ة وحكايات عن 

أملانيا ال�رصقية. ا

وح�صل������ت كري�صت������ا فول������ف عل������ى عدة 

أوله������ا ا÷اõFة الفني������ة ملدينة هاله  جواõF، ا

ملانية ع������ام 1961. كما فازت بالكثري من  الأ

ا÷واõF املحلي������ة والدولية، من بينها جاõFة 

ملاين ع������ام 2002. وفيما انتقدها  الكتاب الأ

ام  البع�������ض واعتÈها مرتبط������ة وfiبة للن

أملاني������ا ال�رصقية �صابقاً، اإل  الديكتاتوري يف ا

اأن املدافع������ني عن كري�صتا فول������ف قالوا اإن 

دبي������ة تتميõ باأخالقي������ة عالية،  اأعماله������ا الأ

ملاين  دب الأ هر �صوت الأ أنها »ت لفتني اإىل ا

دب  ال�رصقي بو�صوì، وهذ√ اإ�صافة مميõة لالأ

ملاين«. الأ
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دب،  وبنيله������ا جاõ������Fة توما�ض م������ان لالأ

التي تبل≠ قيمته������ا 25000 يورو مقدمة من 

كادÁية البافارية للفنون ا÷ميلة ومدينة  الأ

ملانية، تلتحق فولف بركب عمالقة  لوبيك الأ

مل������اين، عل������ى Zرار Zون������Z Îرا�ض  دب الأ الأ

و�صيغفريد لينت�������ض اللذين كانا ح�صال على 

)6(
ا÷اõFة نف�صها من قبل.

احل�������ض���ارة  روا   .. ����ي���� ����رام����ن���� ا

يÑية:  ال

أدلة  ن�������رص موؤخراً بح������ث رFي�صي يق������دم ا

اإ�صافي������ة عن �صع������ب ا÷رامنتي������ني العريق 

اد احل�صارة عÈ ال�صحراA، حيث  sوكونهم رو

كان������وا م�صوؤول������ني ب�صكل مبا�رص ع������ن انت�صار 

 Aفكار والتقني������ات املبتكرة يف جميع اأنحا الأ

م يف  املنطق������ة، اإ�صاف������ة اإىل التو�ص������ع ال�ص

عالقات التبادل التéاري والثقايف بني دول 

بي�ض املتو�صط  �صم������ال اأفريقيا، والبح������ر الأ

فريقية. وجنوب ال�صحراA الأ

وقد قoدمت �صل�صلة املحا�رصات يف متحف 

ليبي������ا، الذي متs افتتاح������ه حديثا يف منطقة 

هرة يف طرابل�ض، حي������ث قام الÈوف�صور  ال

ديفي������د ماتينéل������ي م������ن جامع������ة لي�صÎ يف 

بريطاني������ا باإعطاA �������رصì م�صتفي�ض وو�صف 

التي  متكامل ع������ن ح�ص������ارة ا÷رامنتيني 

قامت يف منطقة فõان مابني عام 1000 قبل 

امليالد و1000 بعد امليالد وهذ√ احل�صارة 

ث������ل اأول ح�صارة مõده������رة ومتطورة  ق������د 

للغاي������ة يف ال�صحراA، وامل�صتقلة عن تاأثريات 

بي�ض املتو�صط. ح�صارات البحر الأ

ا�صت�صافها  الت������ي  املحا�������رصات  وه������ذ√ 

دارية  الدكتور �صالì عقاب، اأمني اللéنة الإ

ثار، حتت رعاي������ة �رصكة بي بي  Bمل�صلح������ة ال

لال�صتك�صا± ليبي������ا املحدودة، ا�صتندت على 

�ص������دار الثالث  معلوم������ات وحقاFق م������ن الإ

Bثار ف������õان«، والتي متs ن�رصها  ل�صل�صة كتب »ا

ثار وا÷معية  Bموؤخ������راً من قبل م�صلح������ة ال

الÈيطانية للدرا�صات الليبية.

اأن  ماتينéل������ي  الÈوفي�ص������ور  واأو�ص������ 

»ا�صتيطان ا÷رامنتي������ني لهذ√ املنطقة التي 

Xل������ت لعدة اBل± من ال�صنني بيÄة �صحراوية 

أه������م ميõاتها هط������ول �صÄيل جدا  ا قاحل������ة 

مطار، وارتفاع �صديد يف درجات احلرارة  لالأ

�صيف������ا وXه������ور الت�صدع������ات يف م�صاحات 

ور ا÷رداX Aل  �صا�صعة من الرمال وال�ص

لغõا �صعب تف�صري√ لف������Îة طويلة«. واأ�صا± 

»لقد متs و�صف ا÷رامنتيني وفقا للم�صادر 

الروماني������ة كÈاب������رة رoح������ل خ������ارج نط������ا¥ 

أZ������ار ا÷رامنتيني على  ال�صيط������رة، حي������ث ا

املناط������ق الõراعية وامل������دن ال�صاحلية املطلة 

بي�ض املتو�ص������ط، واأ�صا± اإن 
على البحر الأ

ت يف  ثري������ة التي  اأعم������ال احلفري������ات الأ

ثار الليبية،  Bان، بالتعاون مع م�صلح������ة الõف
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برهنت عن �صورة flتلف������ة اختالفا جذريا 

للح�ص������ارة ا÷رامنتيية. حي������ث متs اكت�صا± 

ن،  Bرامنتيني حتى الéاأك من 500 موقع لل

ول  والت������ي متs حتديد تاري العدي������د منها لأ

هر بها هذ√ احل�صارة  مرة. وال�صورة التي ت

ام حكم �صحراوي قوي، ي�صتند  تتمثل يف ن

أ�ص�ض من الثقافة املادية وتنوع الطراز  عل������ى ا

املعماري لتعõيõ املكانة الجتماعية«.

وقال الدكتور �صالì عقاب اأمني اللéنة 

ثار الليبية: اإن �صل�صلة 
Bدارية مب�صلح������ة ال الإ

املحا�رصات هذ√، والكت������اب ال�صادر حديثا 

يعد م�صاهمة كبرية يف التعريف بتاري ليبيا 

كادÁي املحلي والعاملي. واأ�صا±  القدË الأ

الدكتور عقاب اأن هذ√ النوعية من البحو 

ت�صاه������م يف زي������ادة الوعي بامل������ورو الغني 

نا  ر اإىل تاري علنا نن لتاري ليبيا، كم������ا 

احل�صاري بطريقة flتلفة جدا، بحيث نقدر 

احلقيق������ة: باأن ح�ص������ارات ليبيا �صبقت اأك 

احل�صارات املعروف������ة كاليونانية والرومانية 

 
)7(
بوقت طويل.

اgرة:  م بال ض ض ا الإ د

ث������ار احتفالية  Bعلى لال اأقام املéل�������ض الأ

أثرية كب������رية مبنا�صبة افتت������اì متحف الفن  ا

�صالمي بالقاهرة، وذلك يف اإطار احتفال  الإ

املéل�ض مب������رور مÄة عام على اإن�صاA املتحف 

ع������ام 1903 يف موقعة احل������ا› بباب اÿلق 

بالقاهرة، حيث ت�صم������ن برنام الحتفالية 

التي اأقيمت بحديقة ق�رص fiمد على باملنيل 

معõوف������ات مو�صيقي������ة وعرو�������ض وفقرات، 

وفيلم������اً وثاFقياً ي�صتعر�������ض عمليات تطوير 

املتح������ف والتي ا�صتغرق������ت �صبعة اأعوام منذ 

عام 2003.

مني العام للمéل�ض  ألقى زاهي حوا�ض الأ وا

ث������ار كلمة تناول فيه������ا تفا�صيل  Bعل������ى لال الأ

�صالمي  م�������رصوع تاأهيل مبنى متحف الفن الإ

واإع������ادة �صياZة قاعات������ه و�صيناريو العر�ض 

م العر�ض يف العا⁄  حد ن املتحفي وفقا لأ

ثرية املع������Èة عن مراحل  وانتق������اA القطع الأ

�صالمي لي�ض يف م�رص وحدها  تطور الفن الإ

�صالمي. بل ويف اأنحاA العا⁄ الإ

وقام فارو¥ ح�صني وزير الثقافة امل�رصي 

ثريني  وزاه������ي حوا�������ض بتكرË عدد م������ن الأ

 Aصالمي واأمنا� م������ن بينهم: مديرو املتحف الإ

املتحف على مدار ال�صنوات املا�صية تقديراً 

ثري  له������م و÷هوده������م يف خدمة العم������ل الأ

واملتحفي.

 sيذك������ر اأن مبنى املتحف احل������ا› قد مت

�صا�ض له يف عام 1899، وانتهى  و�صع حéر الأ

بناوؤ√ عام 1902، ومتs افتتاحه يف عام 1903 

يف عهد اÿديوي عبا�ض حلمي الثاين، وقد 

اعتم������د املتحف يف البداية يف مقتنياته على 
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مراA ورج������ال الدولة  اإهداAات املل������و والأ

ون بها وما  ثرية التي كانوا يحتف بالقطع الأ

تلف مواقع  ثرية مب أ�صفرت عنه احلفاFر الأ ا

�صالمية يف م�������رص، وكان املتحف  ث������ار الإ Bال

قد �صه������د عملية تو�صيع وزي������ادة يف قاعاته 

ع������ام 1983 وافتتحه الرFي�ض ح�صني مبار 

 ìي�ض مبار بافتتاFع������ام 1984 كما قام الر

م يف �صهر اأZ�صط�ض/ م�رصوع التطوير ال�ص

اBب املا�صي.

على  مني الع������ام للمéل�ض الأ واأو�ص������ الأ

أنه تق������رر اإZال¥ املتح������ف يف عام  ث������ار ا Bلال

ن�صاFية واأ�صب  2003 بعد اأن �صاAت حالته الإ

ثرية،  ل± من القطع الأ Bمكد�ص������اً بع�رصات ال

ومتs تنفيذ م�رصوع تطوير املتحف بعد تاأهيل 

املبنى معمارياً واإعادة �صياZة قاعات العر�ض 

������م العر�ض املتحفي  لت�صب������ وفق اأحد ن

ن  Bيف الع������ا⁄، م�صيفاً اإن املتح������ف اأ�صب ال

�صالمي يف العا⁄ ويعك�ض  اأكÈ متحف للفن الإ

�صالمية عÈ 13 قرنا من  اإنت������اج احل�صارة الإ

الõمان وحتت������وى قاعاته عل������ى معرو�صات 

أثرية من الن�صي وال�صéاد واõÿ± والõجاج  ا

خ�ص������اب والع������اج وامل�صغ������ولت املعدنية  والأ

طوطات والعمالت  حéار والرخام وامل والأ

أو الط������رز الفنية اÿا�صة  �صواA م������ن م�رص ا

)8(
�صالمية. بالدول العربية والإ

د مغربية:  م�ضا

افتت العاهل املغربي امللك fiمد ال�صاد�ض 

معر�������ض ال�صور ال�صوFية املقام حتت عنوان 

، بروا¥ املكتبة  م�صاجد مغربية ع������È التاري

الو�صاFطية مبوؤ�ص�ص������ة م�صéد احل�صن الثاين 

.Aبالدار البي�صا

و�صم املعر�ض الفن������ي والتوثيقي �صبعني 

لوحة فوتوZرافي������ة، ⁄ ي�صبق عر�صها للفنان 

الÈيطاين بي������Î �صاندرز ت������Èز املعا⁄ الفنية 

يف ال������Îا املعم������اري للم�صاج������د املغربي������ة 

عÈ الع�صور باعتبار√ نت������اج �صريورة طويلة 

أث������ر والتاأثري املتبادل ب������ني الثقافات  من التا

واحل�صارات، ويعك�ض Zنى الر�صيد املعماري 

للم�صاجد املغربية، وينم عن العناية الفاFقة 

زل بيوت ا  التي اأحا• بها املغاربة منذ الأ

والقاFمني عليها.

وتر�صد ال�صور املعرو�صة، مكامن التفرد 

وا÷مال يف هند�ص������ة وبناA وتõيني امل�صاجد 

املغربية التي �صكلت على مر التاري �رصوحا 

دار�صة اإىل 
دينية وح�صارية، بدAاً من ع�رص الأ

العهد العلوي املéيد الذي ب�صمت م�صاجد√ 

كل �ص������È من ت������راب اململكة، لتك������ون اأقواها 

معلم������ة م�صéد احل�صن الث������اين، الذي ابتكر 

ت�صميمه املهند�ض املعماري الفرن�صي مي�صل 

بن�صو، جوه������رة معمارية ودينية حقيقية، بل 

أك������È �رصì ديني يف الع������ا⁄ بعد امل�صéد  هو ا
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احلرام مبكة، يéم������ع يف بناFه بني الهند�صة 

املعمارية التقليدية املغربية وتكنولوجيا عالية 

 Aكن فتحه على الف�صاÁ زها �صقفه الذيÈي

ب�ص������كل اB›، كم������ا تتاألف ف�صيف�ص������اA التõيني 

الراFع له������ذ√ التحفة املعماري������ة من الõلي 

رابي�صك وا÷ب�������ض واÿ�صب املنقو�صني،  والأ

عن جدارة كل مكونات الفنون  مما يعك�ض 

 )9(
التقليدية املغربية.

 : اند ال فنية  ا لÑي اأ م

�صبق  اأفريقي������ا الأ اأدان رFي�������ض جن������وب 

نيل�ص������ون مانديال مõادا علني������ا اأقيم موؤخراً 

يف لن������دن ملéموعة من اأعمال������ه الفنية التي 

ت�صف �صéنه ال�صاب������ق بõéيرة روبن اBيالند، 

يف اأح������د ج������دل يحيط اأعم������ال الطباعة 

احلéرية التي ر�صمها عام 2002. 

ومتs خالل املõاد طرì اللوحات اÿم�ض 

ذات الن�ص املحدودة، والتي ر�صمها مانديال 

يف ع������ام 2002 للعمل اÿريي، للبيع يف دار 

الÈيطانية  بالعا�صمة  للمõادات  »بونهام�ض« 

عمال  ربع������اA، مع ع�رصات م������ن الأ الي������وم الأ

خرى الت������ي اأعدها فنانون راFدون  الفنية الأ

من جنوب اأفريقيا. 

وقال با› ت�صوي������ن، fiامي مانديال، يف 

بيان اإن »ال�صيد نيل�صون روليهالهال مانديال 

اما عن  أنه يناأى بنف�صه  يرZب يف التاأكيد ا

أنه »عالوة على ذلك،  هذا امل������õاد«، واأو�ص ا

عمال الفنية املõعومة مبباركته«،  ل تتمتع الأ

عمال fiل خال± ق�صاFي  م�صيفا اإن تلك الأ

حالي������اً يف جن������وب اأفريقيا، وذك������ر البيان، 

أر�صلت������ه موؤ�ص�صة نيل�صون مانديال التي  الذي ا

ذ من جوهان�ص������Èج مقرا لها اإىل و�صاFل  تت

أو بيع مõعوم  أو توزيع ا عالم، اأن »اأي مõاد ا الإ

عمال فنية مرتبطة به »مبانديال« هو اأمر  لأ

�صف ال�صدي������د«، ويذكر اأن هذ√ هي  مثري لالأ

امل������رة الثانية، خالل ما يقرب من عام، التي 

تط������رì فيه������ا املطبوعات للبي������ع، رZم عدم 

رZب������ة مانديال يف ذلك، و�صدد املحامي على 

اأن مانديال ⁄ يوقع على هذ√ اللوحات، التي 

ت�صف زنõانته ال�صيق������ة وامل�صهد الذي يرا√ 

من نافذة الõنõانة وكني�صة ا÷õيرة ومنارتها 

وميناFها. 

ويف �صي������ا¥ مت�ص������ل ي�ص������ار اإىل اأن �صارع 

بلéريف يف لندن كان قد ا�صت�صا± منذ فÎة 

معر�ص������ا للوحات ر�صمه������ا نيل�صون مانديال، 

ا�صتوح������ى مو�صوعاتها م������ن مناخات الفÎة 

الت������ي ق�صاها �صéينا يف �صéن جõيرة روبني 

بéن������وب اأفريقيا، وهي خم�ض لوحات اأقرب 

طيطات التي ت�صتغل على  ما تك������ون اإىل الت

يل������ة املتكÄة بدورها عل������ى الذاكرة التي  امل

ت�صتح�������رص ال�صنوات التي ق�صاها الرجل يف 

Bنذا  ال�صéن، وكان يهد± من وراA ر�صمها ا

ك�رص املنا املعت������م الكÄيب لل�صéن وللõنõانة 
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ألوانا م�رصقة على املكان  النفرادية لي�صفي ا

الذي ق�صى فيه الرجل نحو ثالثة عقود من 

عمر√، وكان تعب������ري الذين �صاهدوا اللوحات 

اÿم�ض ملانديال عن كثب يقول: »اإن الرجل 

أ�صطورية يف ال�صف عن  الذي اأXهر مقدرة ا

الب�رص، اأXهر م������ن جانب اBخر مقدرة ل تقل 

مكنة التي رمõت ل�صطهاد√  يف الغف������ران لالأ

)10(
الطويل«.

نباA العربية ال�صورية »�صانا« وكالة الأ  1

WWW. SANA. ORG.
نباA الكويتية »كونا« وكالة الأ  2

WWW. KUNA. NET.
نباA الفل�صطينية وكالة الأ  3

WWW.PNN.PS.
نباA املوريتانية وكالة الأ  4

WWW.ALAKHBAR.INFO.
و�صط أنباA ال�رص¥ الأ وكالة ا  5

WWW.MENA.ORG.EG.
وكالة رويÎز  6

WWW.REUTERS.COM.
موقع ميدل اي�صت اأن لين  7

WWW.MIDDLE-EAST0ONLINE.CO
موقع العرب اأونالين  8

WWW. ARABONLINE. CO
Aنبا وكالة املغرب العربي لالأ  9

WWW.MAP.CO.MA
10 موقع البوابة

WWW. ALBAWABA. COM

اإحاالت

¥µ
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أ وروبية يف طروحاتها املعرفية، اأن احل�صارة تبدا لطاملا اأكدت املركõية الأ

������وى تهوÁات معرفية تتقاطع يف ص������وى تهوÁات معرفية تتقاطع يف ص������وى تهوÁات معرفية تتقاطع يف  صليونان ⁄ يكن �صليونان ⁄ يكن � م������ن اليون������ان. واأن ما قبل ا

��رص ���رص ���رص النه�صة )منذ  �وروبة يف ع�����وروبة يف ع���� أ طورية ودينية متع������ددة. ورZم اصطورية ودينية متع������ددة. ورZم اصطورية ودينية متع������ددة. ورZم اأن ا ص�ص� أ ي������≠ اصي������≠ اصي������≠ ا ص�ص�

(. قامت على حق������ول رص(. قامت على حق������ول رص(. قامت على حق������ول الÎجمة املتعددة للح�صارة  رصبع ع�رصبع ع� الرالرا بداي������ات القرن ا

إلغ������رب ⁄ يعÎ± بذلك. بل اإلغ������رب ⁄ يعÎ± بذلك. بل اإن  إالمي������ة. اإالمي������ة. اإل اأن الكثري الكثري من ا المي������ة. اصالمي������ة. اص ص�ص� العربي������ة الإ

إبها اإبها اإليه دون وجه حق.  بها اصبها اص صلمني ون�صلمني ون� لمني ون�صلمني ون�ص صمل�صمل� اخÎاخÎاعات الع������رب وا ¥ رص¥ رص¥ ا رصلبع�ض منهم �رصلبع�ض منهم � ا

❁❁

ò
. ر ض با 

مية ض ميةضارة العربية الإ ض ميةضارة العربية الإ ض ارة العربية الإ ر احل� ر احل�أ ر احل�اأ أ

وروب ر الأ   الف

❁
�ض ا  ي ض د  د :  �ضرVس و ا  ي ض د  د :  رVس و
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الكتاب الذي نقدمه يف هذا العدد من جملة 

املعرفة يقف عند احلقل الثاين حتت عنوان 

المية يف الع�صور صالمية يف الع�صور صالمية يف الع�صور  ص�ص� إ������ارة العربي������ة الإ������ارة العربي������ة الإ ������ارة العربي������ة الص������ارة العربي������ة الص ص»احل�ص»احل�

وروبي«.  طى وصطى وصطى واأثرها يف تكوين الفكر الأ صالو�صالو�

االكتاب من تاالكتاب من تاألي������ف الباحث الدكتور »ريا�ض 

زركل������ي«. يق������ع الكت������اب يف /224/ �صفحة 

ض�صدارات دار طال�ض�صدارات دار طال�ض إمن القطع الكبري، ومن اإ إمن القطع الكبري، ومن 

ق واملعطيات صق واملعطيات صق واملعطيات  ص له مبا يت�ص له مبا يت� اصاصاً صق. نقدم عر�صق. نقدم عر� ق. نقدم عر�صق. نقدم عر�ص صبدم�صبدم�

املعرفية للكتاب.

❁    ❁    ❁

ول: منافذ احل�ضارة العربية  ل الضل الضل الأ الف�

اإىل الغرب.

ارة العربية صارة العربية صارة العربية  صن منافذ احل�صن منافذ احل� أ لف ولف وؤلف ا ويرى املويرى امل

اإىل الغ������رب متع������ددة. منها ما ه������و مادي، 

لف بالقوى ولف بالقوى وؤلف بالقوى  وومنها ما هو فكري. يحددها املوومنها ما هو فكري. يحددها امل

الفاعلة التالية:

ندل����س: الت������ي م������ن خاللها مت نقل  1- الأ

ري��ري��ري من العل������وم العربي������ة اإىل الالتينية،  ������ �الكث����الكث���

تمر بعد صتمر بعد صتمر بعد  صتمر ط������وال ثمانية قرون، بل ا�صتمر ط������وال ثمانية قرون، بل ا� تمر ط������وال ثمانية قرون، بل ا�صتمر ط������وال ثمانية قرون، بل ا�ص صوا�صوا�

لمني ومن بقي منهم، ممن صلمني ومن بقي منهم، ممن صلمني ومن بقي منهم، ممن  صخروج العرب امل�صخروج العرب امل�

كيني( صكيني( صكيني( اأو من  صطلق عليه������م )املور�صطلق عليه������م )املور� تن�رصوا واأ

موا )املدجنون( وبقوا صموا )املدجنون( وبقوا صموا )املدجنون( وبقوا  صالمه و�صالمه و� المه و�صالمه و�ص ص�ص� بقي عل������ى اإ

اعد على ذلك صاعد على ذلك صاعد على ذلك  صم/. وقد �صم/. وقد � حتى الق������رن /17

إيوع العربية يف هذا املحيط ككل اإىل جانب  إيوع العربية يف هذا املحيط ككل  يوع العربية يف هذا املحيط ككل صيوع العربية يف هذا املحيط ككل ص ص�ص�

بانية والالتينية.صبانية والالتينية.صبانية والالتينية. ص�ص� الإ

ي���ة: تقع جõي������رة �صقلية يف  ��� Uض - ف

جن������وب اإيطاليا، وقد نõل به������ا العرب عام 

Zلب( يف فÎة حكم  /827م/ زمن )اب������ن الأ

اÿليف������ة العبا�ص������ي املاأمون. فق������د متs �صك 

النق������ود بالعربية، وكان للعلماA العرب �صولة 

ت ترجمة اأهم موؤلفات ابن ر�صد  وجول������ة و

دري�صي. وابن �صينا، وبرز ا÷غرايف الإ

م�رصحه������ا  كان  يÑي���ة:  ال�ض احل���روب   -

بالد ال�ص������ام وكانت املع������È اإىل الغرب. لقد 

كان الغرب يف زم������ن ال�صليبيني على درجة 

لف الفك������ري واملادي وكان لت�صاله  من الت

كÈ يف  ثر الأ مع ال�رص¥ العرب������ي املتح�رص الأ

تنمية روì الفكر لديهم. كما اأن البع�ض من 

الباحث������ني الغربيني الذين رافق������وا احلملة 

�صالمي  ال�صليبية اطلع على الفكر العربي الإ

ومنهم عل������ى �صبيل املثال )ولي������م ال�صوري( 

أ�صامة بن  الذي اطلع عل������ى fiتويات مكتبة ا

بليني(  منقذ. كذلك املوؤر القانوين )حنا الأ

و)فيليب نافاري(. كم������ا ا�صتفاد ال�صليبيون 

من الفن������ون الع�صكرية والعم������ارة والõراعة 

وال�صناعة والتéارة واحلياة الجتماعية.

وروبي������ني  �ص������ارى الأ : كان لالأ ��� - الأ

اهر  والع������رب على حد �صواA دور يف نقل م

وروبي وت�صري  احل�صارة العربية اإىل الغرب الأ

اإىل ذلك  ملانية »زيفريدهونكة« 
امل�صتعربة الأ

وروبيني ممن  �صارى الأ ألوفاً من الأ بقولها »اإن ا
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عادوا من �رصق�صط������ة وقرطبة وZريهما من 

ندل�صية قد �صاهموا بنقل  مراكõ الثقاف������ة الأ

ندل�صي������ة عقب عودتهم  م�صعل احل�صارة الأ

اإىل بلدانهم.

���ة: كان������ت املبادلت  ار ل ال Ñ���ا - ا

التéاري������ة واح������دة من املعابر الت������ي انتقلت 

املوؤث������رات العربي������ة من خالله������ا اإىل الغرب 

وروب������ي. وق������د ن�ص������اأ ع������ن ذل������ك ازدهار  الأ

�صالمية يف ع������دد من املناطق  ا÷الي������ات الإ

Zري امل�صلمة.

كان������ت   : ��� الع  ��� ور ال�ضف���ارا   -

ال�صف������ارات ورحالت العلم م������ن بني النوافذ 

�صعاع������ات احل�صارية  الت������ي اأطلت منه������ا الإ

�صالمية على اأوروبة، كان بع�صها  العربية والإ

يت������م عن طريق تبادل ال�صفراA ورجال الفكر 

.Aرا Bبق�صد تبادل ال

���ة: من املع������رو± اأن الÎجمة  Îال -

خري و�صيل������ة لنق������ل ثقافة ال�صع������وب وربط 

الثقافات بع�صها ببع�ض. ففي الوقت الذي 

ترجم فيه العرب امل�صلمون كتب اليونان اإىل 

العربية عÈ مدار�������ض الÎجمة. قام الالتني 

دب������اA من الغرب بÎجمة هذ√ الكتب كما  والأ

موؤلفات العلماA واملفكرين والفال�صفة العرب 

وامل�صلم������ني اإىل الالتينية واللغ������ات القومية 

وروبي������ة. وقد برز ذل������ك يف fiاور ثالثة  الأ

مÈاط������ور فريدريك الثاين  ه������ي: ت�صéيع الإ

 ìجمة زمن �صالÎجمة. حركة الÎحلركة ال

وىل يف  يوبي. Xه������ور ا÷امعات الأ الدين الأ

�صالمي،  اأوروبة بتاأثري م������ن الفكر العربي الإ

وبروز التيار الر�صدي الالتيني.

❁    ❁    ❁

ب : الأ ا الف�ضل ال

ندل�ض  كان لنت�صار اللغ������ة العربية يف الأ

دب العربي اإىل النه�صة 
كÈ يف نقل الأ الدور الأ

وروبي������ة. وقد عمل طاFفة من امل�صتعربني  الأ

ندل�صي مõدوج  على ذلك. وكان املéتم������ع الأ

 ìأتا اللغ������ة، يتكلم العربي������ة والالتينية. وقد ا

Zريقي والالتيني  ذلك اإىل ترجمة الÎا الإ

طوطات قد  يف اأوروبة. وملا كان������ت هذ√ امل

ترجم������ت اإىل العربي������ة يف زم������ن �صابق فقد 

دفع ذلك العلم������اA اإىل ترجمتها عن العربية 
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وروبي  مبا�������رصة. ويدل القامو�ض اللغ������وي الأ

.ìعلى �صدقية هذا الطر

���ال  ا   Rب���ر ���د  و ضع���ر:  ال اأول: 

الية: ال

���ال: دخ������ل ال�صع������ر  R ���ا والأ ض 1- ا

ندل�ض مع دخول العرب الفاحتني.  العربي الأ

�صبان م������ع تعلم اللغ������ة العربية.  وتعلم������ه الإ

وXه������ر اإىل جانب الق�صيدة التقليدية �رصب 

جديد من ال�صع������ر الغناFي هو املو�ص الذي 

Bخ������ر هو الõجل.  تفرع عن������ه فيما بعد لون ا

واملو�ص������ ل يلتõم بوحدة القافية وهي تغاير 

 ìاوÎبني القوايف وتتاألف م������ن مقطوعات ت

م������ن خم�ض اإىل �صبع. ث������م Xهر الõجل الذي 

م يف �صاFر البحور اÿم�صة ع�رص املعروفة  ن

بلغتهم العامية.

ور: �صع������ر ZناFي لتيني  ضع���ر الÎوب���ا  -

Xهر على يد /�صع������راA الÎوبادور/ وهو يف 

اأ�صوله يعتمد ال�صعر العربي. وقد ات�صم هذا 

النوع من ال�صع������ر بالرومان�صية والعفة وقوة 

اÿيال.

: ⁄ تك������ن اأوروبة تعرفه.  ف��� ضع���ر ا - ال

ملاين  وه������ذا ما توؤك������د√ ق�صاFد ال�صاع������ر الأ

)Zوته(.

�ضة:  انيا: ال

�صباني������ا الف�صل يف تعريف اأوروبة  كان لإ

بالق�ض العربي ون�رص√ على نطا¥ وا�صع. ومن 

املعتقد اأن اأول جمموع������ة ق�ص�صية اأوروبية 

ألفون�صو/.  عربية كانت من تاألي������ف /بيدرو ا

أدبية من مثل: خوان  �صيات ا ثم Xه������رت �ص

مانويل، بوكا�صيو، ت�صو�رص، خوان رويث. ومن 

وروبيون يف  أبرز الق�ص�������ض التي تاأثر بها الأ ا

دب  الع�صور الو�صطى، وكان لها تاأثري على الأ

وروبي مثل: كليلة ودمنة، ال�صندباد. الأ

: اما ا: ا ال

ندل�ض  لق������د و�صلت هذ√ الق�ص�ض اإىل الأ

ندل�صي������ون. وXه������رت املقام������ة  و�صمعه������ا الأ

ندل�صي������ة يف �صيغة الق�ص������ة الجتماعية  الأ

النقدي������ة. وقد اأخ������ذت املقام������ة الكثري من 

مو�صوعات املقامة العربية.

�ضفية:  فية اأو الف �ضة ال�ض رابعا ال

وقد نقل������ت اإىل العديد من اللغات. ومن 

اأهمها ق�ص�ض اب������ن طفيل املعنونة )حي بن 

أبرز الن�صو�ض التي دلت  ان(. ولعل من ا يق

على التاأثر به������ذا النوع من الق�ص�ض، ق�صة 

لهية( لدانتي. )الكوميديا الإ

❁    ❁    ❁

. : ال£ ال الف�ضل ال

لقد ده�������ض ال�صليبيون عند جميÄهم اإىل 

ال�رص¥ بعد اأن ات�ص لهم مقدار ما بلغه اأهل 

ال�صام من ح�صارة ومن علم. وكانوا يعتمدون 

طباA العرب يف م������داواة مر�صاهم.  عل������ى الأ
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أف������اد الغربيون من الط������ب العربي يف  وقد ا

جمال الط������ب ال�رصيري وا÷راح������ة واإقامة 

امل�صايف. وقد قام علماA اأوروبة ومÎجموها 

بÎجم������ة الكثري من الكت������ب الطبية العربية 

طباA عرب كما هي  املÎجمة عن اليونانية لأ

موؤلفات ابن �صينا والرازي وابن ر�صد وحنني 

أن�صÄت  بن اإ�صحا¥ وعلي بن عبا�ض. هذا وقد ا

دم  أوروب������ة، وكانت ت�صت مدار�ض الطب يف ا

الكتب العربي������ة املÎجم������ة لتدري�ض الطب، 

كذل������ك اإحلا¥ الط������ب بامل�ص������ايف للممار�صة 

العملية.

❁    ❁    ❁

 ��� والع اVضي���ا  الر  : الراب��� الف�ض���ل 

ية. الع

رقام التي  وروب������ي الأ ي�صتعمل الغرب الأ

نقلها ع������ن العرب يف العملي������ات احل�صابية، 

ندل�ض. و⁄  والتي انتقلت اإليه ع������ن طريق الأ

تعر± اأوروبة ال�صفر اإل اإبان القرن /12م/ 

أي�صاً. وق������د اعÎفوا اأن  عن طري������ق العرب ا

م هدية قدمها العرب  فكرة ال�صفر هي اأع

وروبي. اإىل الغرب الأ

يف جمال الهند�صة، ا�صتطاع العرب اإيéاد 

حل������ول مغايرة لعدد من امل�صاF������ل الهند�صية 

Zريق. واأوجدوا طرقاً  التي خلفها العلماA الإ

ومفاهي������م جديدة ⁄ تك������ن موجودة من قبل. 

أ�صهر  كما دجموا بني ا÷������È والهند�صة ومن ا

م������ن عمل عل������ى ذلك اÿوارزم������ي. وكذلك 

الطو�ص������ي والب������ريوين وابن الهيث������م. وتركوا 

الكثري من املوؤلفات يف هذا املéال.

ويف جم������ال الفلك قدم العرب اإىل اأوروبة 

مع������ار± وفواFد كثرية يف عل������م الفلك، وبداأ 

ذلك منذ القرن /11م/. ولقد عر± العرب 

اأدوات فلكي������ة عدي������دة مث������ل البو�صلة التي 

ندل�ض. كما  انتقل������ت اإىل اأوروبة عن طريق الأ

قدم العرب ما ي�صمى بال�صطرلب وعلومه، 

وروبية.  ومازال منها ‰������اذج يف املتاحف الأ

دام  وروبيني كيفية ا�صت وقد علم العرب الأ

وروبيني  املرا�ص������د الفلكي������ة، كما علم������وا الأ

زي������اج »ا÷������داول الفلكي������ة«.  ������دام الأ ا�صت

ويق������ول »جورج �صارت������ون« يف كتابه »مقدمة 

تاري������ العل������م«: »اإن بحو الع������رب الفلكية 

كانت مفيدة جداً وهي التي مهدت الطريق 

للنه�صة الفلكية الكÈى«.

اأطلق العرب على امليكانيك »علم احليل«، 

Zري������ق، وطوروا فيه.  واأخذو√ عن طريق الإ

فاخÎعوا »البن������دول« وال�صاعات النحا�صية 

ثقال. وال�صم�صية وذوات الأ

أثر العلم������اA العرب وامل�صلمون يف تكوين  ا

وروب������ي، وكان للعل������وم يف flتلف  الفك������ر الأ

أث������ر وا�ص������ يف الغ������رب يف هذا  فروعه������ا ا

أ�صماA من مثل: ابن الهيثم،  امل�صمار. وبرزت ا
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وابن �صينا، والب�رصي. وقد ترجمت اأعمالهم 

اإىل الالتينية يف كثري من املو�صوعات.

كان للعلم������اA العرب وامل�صلمني دور وا�صع 

 ،Aوروبي يف علم الكيميا يف تكوي������ن الفكر الأ

وا�صتهر عدد ل باأ�ض به منهم يف هذا ا÷انب 

نطاكي وابن  أمث������ال: داود الأ م������ن العلوم من ا

البيطار، وابن النفي�������ض والõهراوي، وكانت 

دم مبعنى  كلمة )ال�صيمياA( عند العرب ت�صت

 Aية. وقد كان علم الكيمياFاملركبات الكيميا

اخÎاعاً عربياً fi�صاً.

ارتب������ط علم ال�صيدلة بعل������م النبات كما 

الطب، فاأطنبوا يف و�صف النباتات واأزهارها 

تلف  دوي������ة مب وفروعه������ا، كم������ا ركب������وا الأ

أنواعه������ا. ومن املوؤك������د اأن العل������م احلديث  ا

مدين للعرب با�صتعمال العديد من العقاقري 

 Aأو اأ�رصبة. وبرز من علما دوي������ة كمراهم ا والأ

ال�صيدلة: الرازي والõهراوي، ثابت بن قرة، 

وابن النفي�ض وZريهم. وقد نقل كل ذلك اإىل 

اأوروبة عÈ اإ�صبانيا.

أي�صاً بعلم  يف عل������م النباتات فقد ارتبط ا

ال�صيدلة والكيمياA. وان�رص± العلماA ملعرفة 

خوا�ض كل نبتة، واهتموا بت�رصي النبات كما 

احليوان ملعرفة ال�صار من النافع، وبرز منهم 

دري�ص������ي وابن العوام. وقد نقلت  املالقي والإ

وروبية بغية الدر�ض  موؤلفاتهم اإىل الالتينية والأ

وال�صتفادة.

❁    ❁    ❁

�ضفة.. ام�س: الف الف�ضل ا

أث������ر الع������رب يف التفك������ري الفل�صفي  اإن ا

يم������اً. وع������ر± فال�صفة  وروب������ي كان ع الأ

امل�رص¥ عن طريق فال�صفة املغرب من العرب 

أمث������ال: ابن باجة وابن طفيل  وامل�صلمني من ا

أوا بالطالع على  وروبيون بدا وابن ر�صد. والأ

ت ترجمة موؤلفاته  فل�صفة اب������ن �صينا حني 

اإىل الالتيني������ة منت�صف القرن /6ه�/312/.

اإىل جان������ب موؤلفات الفاراب������ي والغõا›. ثم 

ندل�صي������ون ففتحوا الباب  ج������اA الفال�صفة الأ

أث������روا فيها يف  عل������ى م�رصاعي������ه اإىل درجة ا

وروب������ي. حيث قاموا بنقل الفل�صفة  الفكر الأ

اليوناني������ة كما عرفوه������ا اإىل الغرب، بعد اأن 

Áان  اأ�صاف������وا اإليها ناحية التوفي������ق بني الإ

والعق������ل وبني العل������م والدين. فع������ن طريق 

الع������رب عرفت اأوروبة موؤلف������ات اأر�صطو يف 

القرن������ني /6و7ه�������/12و13م/ وقطع������اً من 

فل�صف������ة اأفلوطني ومعا⁄ فل�صف������ة اأفالطون. 

م موؤلفات  وروبيون بÎجم������ة مع ثم قام الأ

ا�ص������ة فل�صفة ابن  �صالمية، وب الفل�صف������ة الإ

ر�صد الت������ي �صكلت تياراً مهم������اً يف الفل�صفة 

أثر يف  وروبي������ة �صمي بالر�صدية الالتينية وا الأ

�صيات مهمة اأمثال اأوZ�صطينو�ض وتوما  �ص

كويني. الأ

❁    ❁    ❁
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غرافيا.. س: ا الف�ضل ال�ضا

�صالمية عدد من  توف������ر لدى الدول������ة الإ

الرحال������ة وا÷غرافي������ني الع������رب والفلكيني 

�صقاع  ف������ذاذ الذين �صافروا اإىل flتلف الأ
الأ

كما زاروا بالد ال������روم، و�صنفوا العديد من 

الكتب. وكانت كتاباتهم اإحدى الركاõF التي 

ا�صتندت اإليه������ا اأوروبة يف نه�صتها احلديثة. 

وقد �صاهمت حركة الÎجمة يف اإ�صبانيا يف نقل 

ا�صة كتابات  ركاõF ا÷غرافيا اإىل اأوروبة وب

من اأمثال: اÿوارزم������ي والتباين والفرZاين 

دام اأجهõة الر�صد العربية.  الفلكية. وا�صت

وت�صري الدرا�ص������ات اإىل ا�صتن������اد )كري�صتو± 

كولومبو�ض( اإىل معطيات ا÷غرافيا العربية 

�صالمية يف مالحته نحو القارة، ا÷ديدة.  الإ

دري�صي  أب������رز ا÷غرافيني الع������رب: الإ ومن ا

والب������ريوين، ويو�صف القرطب������ي، واملراك�صي، 

ي، والقõويني. والقلق�صندي والبل

❁    ❁    ❁

ة. ار ع ار ا : ال الف�ضل ال�ضاب

الت������õم الفنانون الع������رب امل�صلمون بن�ض 

 ،ìنع ت�صوي������ر كل ذي رو حادي������ث التي  الأ

اهر الطبيعة  وا�صتوحوا ر�صوماتهم م������ن م

أ�صé������ار. كما ابتكروا  من نبات������ات واأزهار وا

أ�صكال التوريق والتو�صي  املعطيات النéمية وا

فيما �صمي بالف������ن العربي الõخريف، والذي 

رابي�صك/.  وروبي������ون ا�صم /الأ اأطلق عليه الأ

ألهم  وقد �صاع ه������ذا الفن يف اأوروبة والعا⁄ وا

ع������دداً م������ن فناني������ه: ليون������اردو دافن�صي /

فران�صي�صكو بللغرنيو/. وبالن�صبة اإىل العمارة 

العربية، فاإن تاأثري هذا الفن انتقل اإىل اأوروبة 

ندل�ض، وXهر جلياً يف العمارة  ع������ن طريق الأ

�صبانية. الإ

❁    ❁    ❁

ا العربية. ضي : ا ام الف�ضل ال

أنه كان  أثبت������ت البح������و واحلفري������ات ا ا

دن������ى جذوراً مو�صيقية يف  ل�صعوب ال�رص¥ الأ

يقاعية واBلت  لت الوترية والإ Bالعديد من ال

. وخطت املو�صيقا العربية يف الع�صور  النف

الو�صطى خط������وات يف م�صمار التطور. وقد 

أر�صل������ت اأوروبة الوفود م������ن اإ�صبانيا وفرن�صا  ا

أملاني������ا اإىل املعاه������د وا÷امع������ات العربية  وا

لدرا�ص������ة علوم املو�صيق������ا العربية، كما نقلت 

أوروب������ة العدي������د م������ن موؤلف������ات العرب يف  ا

املو�صيق������ا اإىل لغاتها. وق������د التحق الطالب 

أن�صاأ√  وروبي������ون باملعهد املو�صيقى ال������ذي ا الأ

املغني امل�صه������ور /زرياب/ يف قرطبة. وXهر 

يف القرن /11م/ جماعة )الÎوبادور( وهم 

مو�صيقي������ون يتنقل������ون يف ال�ص������وارع مرددين 

Zاين واملالحم الت������ي نقلوها عن العرب.  الأ

لت املو�صيقية التي  Bوهنا الكث������ري م������ن ال
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وروبيني: القيثارة   انتقلت من العرب اإىل الأ

الد±. القانون. الطبل الربابة. النقارة 

❁    ❁    ❁

ية. عار الع : ا ض ا الف�ضل ال

م ال�صناع������ات العربية اإىل  انتقل������ت مع

ندل�������ض و�صقلية. وقد  أوروب������ة عن طريق الأ ا

ندل�ض الكثري يف  أف������ادت اأوروبة من عرب الأ ا

ميدان ال�صناع������ة. وكان العم������ال امل�صلمون 

�صبانية. فقد  يعلمون يف العديد من املدن الإ

برز العرب يف جم������ال ال�صناعة يف كثري من 

، ال�صابون،  ال�صناFع منها: �صناع������ة الن�صي

الور¥، الõجاج والكري�صتال، ا÷لود، العطور، 

ال�ص������دود، ويف ميدان الõراعة كان للموؤلفات 

أثر كبري يف ن�رص  العربي������ة يف حقل الõراع������ة ا

علم الفالح������ة. ونقلت كثري م������ن املحا�صيل 

أ�صه������ر من األف يف ميدان  أوروب������ة. ومن ا اإىل ا

�صبيلي.  الõراعة، ابن العوام، اب������ن اÿري الأ

جهõة العلمية  واحلاج الغرناطي. ويف جمال الأ

جهõة الدقيقة التي  اخÎع العرب. بع�ض الأ

�صاعدتهم يف رحالته������م التéارية والعلمية. 

وجاA يف مقدمته������ا: البو�صلة، ال�صطرلب، 

احللقات، املõولة ال�صم�صية. ع�صا الطو�صي. 

كذلك �صنع اÿوقن������دي )ت386ه�/992م/ 

ري(  ع������ر± با�ص������م )�صدا�ص������ي الف جهازاً 

مكنة.  دم يف معرفة ارتفاعات الأ ي�صت
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!?zäوJ{ Ëو≤J

 GPÉe áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh ,IójóL áæ°S πÑ≤à°ùfh ,áæ°S ´Oƒf øëf Ég :»Kófi ∫Éb

 ¢Sƒ≤£dG √òg ¢SÉ°SCG âëÑG âëÑG ° âëÑ° âëÑ U°U° CGh äóªàYG »àdG ËhÉ≤àdG øY äÉeƒ∏©e øe ∂jódGh äóªàYG »àdG ËhÉ≤àdG øY äÉeƒ∏©e øe ∂jódG

!?RƒeôdGh

 ¢ùª° ¢ùª° ¢ùª ûdG PÉîJG ≈∏Y äóªàYG øeõdG º«¶æJ É¡æe ójQ°ûdG PÉîJG ≈∏Y äóªàYG øeõdG º«¶æJ É¡æe ójQ° CG »àdG ËhÉ≤àdG πc :â∏bG »àdG ËhÉ≤àdG πc :â∏bG

 ‘  á«°ùª° ‘  á«°ùª° ‘  á«°ùª ûdG  áæ°ùdG  øe  ≥Ñ°S°ûdG  áæ°ùdG  øe  ≥Ñ°S° CG  á qjôª≤dG  áæ°ùdG  âfÉch  ,øeõdG  ÜÉ°ù◊ ôª≤dGh ájôª≤dG  áæ°ùdG  âfÉch  ,øeõdG  ÜÉ°ù◊ ôª≤dGh á

 ‘h ,ôª≤dG º°SG  øe kÉ≤à°É≤à°É≤à ûe äÉ¨∏dG Ìc°ûe äÉ¨∏dG Ìc° CG  ‘ ô¡° ‘ ô¡° ‘ ô¡ ûdG º°SQ ¿Éc ≈àM ,∫Éª©à°S’G°ûdG º°SQ ¿Éc ≈àM ,∫Éª©à°S’G°

 Oƒ©j ∂dP ÖÑ°S ¿CG ó≤àYCGh ,ô¡Gh ,ô¡G °h ,ô¡°h ,ô¡ ûdG º°SG ¬°ùØf ôª≤dG ≈∏Y ≥∏W°ûdG º°SG ¬°ùØf ôª≤dG ≈∏Y ≥∏W° CG á«Hô©dG á¨∏dG
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 êÉàëj ’h ,™bGƒdGh IógÉ°ûŸG ≈∏Y ºFÉb ¬f C’ ,¢SÉæ∏d öùjCG ôª≤dÉH äÉbh C’G ójó– ¿CG ¤EG

 ÉgOóY ∫RÉæe ôª≤∏dh ,¢ùª°ûdG ÜÉ° ÉgOóY ∫RÉæe ôª≤∏dh ,¢ùª°ûdG ÜÉ° ÉgOóY ∫RÉæe ôª≤∏dh ,¢ùª°ûdG ÜÉ ùM É¡«d°ùM É¡«d° EG êÉàëj Éªc á« q∏≤Y IQÉ¡e ¤ êÉàëj Éªc á«∏≤Y IQÉ¡e ¤ êÉàëj Éªc á« EG ôª≤dG ÜÉ° ôª≤dG ÜÉ° ôª≤dG ÜÉ ùM ‘°ùM ‘°

 ¤EG ¬JOƒY ¬æe òNCÉJh ,∫RÉæŸG √òg øe ÉJh ,∫RÉæŸG √òg øe É k’õæe á∏«d πc ôª≤dG ∫õæj , k’õæe ¿hö’õæe ¿hö’õæe ¿h ûYh á«fÉªKöûYh á«fÉªKö

kÉë°Éë°Éë VGh ∫RÉæŸG √òg ‘ ƒgh ôª≤dG iôjh ,°VGh ∫RÉæŸG √òg ‘ ƒgh ôª≤dG iôjh ,° kÉÑjô≤J Ωƒj å∏Kh Úeƒj √QÉ«°ÉÑjô≤J Ωƒj å∏Kh Úeƒj √QÉ«°ÉÑjô≤J Ωƒj å∏Kh Úeƒj √QÉ« ùJ ¬æe °ùJ ¬æe ° CGóH …òdG √õcôe

 Iö Iö I ûY »àæKGh öûY »àæKGh ö kÉeƒj øjöÉeƒj øjöÉeƒj øj ûYh á©öûYh á©ö °ûYh á©°ûYh á© ùàH …ôª≤dG ô¡°ûdG OóMh ,iôj ’ øjÒN°ùàH …ôª≤dG ô¡°ûdG OóMh ,iôj ’ øjÒN° C’G Úeƒ«dG ‘h

 äÉYÉ° äÉYÉ° äÉYÉ S /°S /° 8/h kÉeƒj /354/ œÉædG ¿Éc kGô¡°T /12/ ‘ âHö/ ‘ âHö/ ‘ âH V GPöV GPö EÉa ,á≤«bO Ú©HQÉa ,á≤«bO Ú©HQÉ CGh ™HQGh ™HQG CGh ,áYÉGh ,áYÉG °h ,áYÉ°h ,áYÉ S°S°

..á«HÉ°..á«HÉ°..á«HÉ ù◊G áæ°ù◊G áæ° °ù◊G áæ°ù◊G áæ ùdG ≈°ùdG ≈° qªùdG ≈ªùdG ≈ °ª°ª ùJ »àdG ájôª≤dG áæ°ùJ »àdG ájôª≤dG áæ° °ùJ »àdG ájôª≤dG áæ°ùJ »àdG ájôª≤dG áæ ùdG ΩÉj°ùdG ΩÉj° CG OóY ƒg π° OóY ƒg π° OóY ƒg π UÉ◊G Gògh ,á≤«bO /°UÉ◊G Gògh ,á≤«bO /° 48/h

!?äÉeƒ∏©ŸG √òg âaô oY ≈àe òæe :»Kófi ∫Éb!?äÉeƒ∏©ŸG √òg âaôY ≈àe òæe :»Kófi ∫Éb!?äÉeƒ∏©ŸG √òg âaô oY ≈àe òæe :»Kófi ∫Ébo

 ó≤a ,OÓ«ŸG πÑb ådÉãdG ∞d C’G òæe ¢SÉædG ÚH É¡dhGóJ q”h âaô oY äÉeƒ∏©ŸG √òg :â∏b”h âaôY äÉeƒ∏©ŸG √òg :â∏b”h âaô

 ..¢SQÉah óæ¡dGh Ú° ..¢SQÉah óæ¡dGh Ú° ..¢SQÉah óæ¡dGh Ú üdGh ,¿É©æch Qƒ°T°üdGh ,¿É©æch Qƒ°T° B Gh πHÉHh ôeƒGh πHÉHh ôeƒG °h πHÉHh ôeƒ°h πHÉHh ôeƒ S πg°S πg° CGh ,áæYGôØdG ÚjGh ,áæYGôØdG ÚjG öh ,áæYGôØdG Újöh ,áæYGôØdG Új üŸG AÉeób É¡aôYöüŸG AÉeób É¡aôYö

 óbh É¡≤Ñ° óbh É¡≤Ñ° óbh É¡≤Ñ S°S° CG øµJ ⁄ GPEG Ëƒ≤à∏d áaô©e ·
C’G ΩóbCG øe GƒfÉc øjô¡ædG ÚHÉe OÓH ¿Éµ° øe GƒfÉc øjô¡ædG ÚHÉe OÓH ¿Éµ° øe GƒfÉc øjô¡ædG ÚHÉe OÓH ¿Éµ S °S ° sπ©dh

 ¥ôØdG Gòg GhCGQh ,áGQh ,áG qjôª≤dG áæQh ,ájôª≤dG áæQh ,á °jôª≤dG áæ°jôª≤dG áæ ùdGh á°ùdGh á° q«ùdGh á«ùdGh á °«°« ùª°ûdG áæ°ùª°ûdG áæ° °ùª°ûdG áæ°ùª°ûdG áæ ùdG ÚH ¥ôØdG ¤°ùdG ÚH ¥ôØdG ¤° EG Qƒ° Qƒ° Qƒ ü©dG Ωób°ü©dG Ωób° CG òæe GhóàgG

 ¿Éc Éªc ,á q« ¿Éc Éªc ,á« ¿Éc Éªc ,á °«°« ùª°ûdG áæ°ùª°ûdG áæ° °ùª°ûdG áæ°ùª°ûdG áæ ùdÉH É¡JGhÉ°ùdÉH É¡JGhÉ° °ùdÉH É¡JGhÉ°ùdÉH É¡JGhÉ ùe ºààd ,á°ùe ºààd ,á° qjôª≤dG áæùe ºààd ,ájôª≤dG áæùe ºààd ,á °jôª≤dG áæ°jôª≤dG áæ ùdG ¤°ùdG ¤° EG ô¡°T áaÉ° ô¡°T áaÉ° ô¡°T áaÉ V°V° EG ¤EG Ghóª©a kGÒÑc

 ™HQCG ‘ ô qÁ ôª≤dG ¿ ‘ ôÁ ôª≤dG ¿ ‘ ô CG Gƒ¶M’ º¡f C’ ΩÉj’ ΩÉj’ CG á©Ñ° á©Ñ° á©Ñ S ¤°S ¤° EG ´ƒÑ° ´ƒÑ° ´ƒÑ S°S°
C’G º q°G º°G º ùb øe ∫hqùb øe ∫hq°ùb øe ∫h° CG á≤£æŸG √òg ¿Éµ° á≤£æŸG √òg ¿Éµ° á≤£æŸG √òg ¿Éµ S°S°

 ôª≤dG ¿EG å«Mh ,»Øàîj ºK ,ôªb ™HQ ºK ,QóÑdG ºK ,ôª≤dG ™HQ ºK ,∫Ó¡dG :»gh ,πMGôe

 √òg ≈∏Y Gƒ≤∏WCGh ,ΩÉjGh ,ΩÉjG CG á©Ñ° á©Ñ° á©Ñ S π°S π° °S π°S π UÉ◊G ¿Éµa °UÉ◊G ¿Éµa ° 4 ≈∏Y 28 º«° º«° º« ù≤àH GƒeÉ≤a ,°ù≤àH GƒeÉ≤a ,° kÉeƒj 28 …hÉ° …hÉ° …hÉ ùj°ùj°

 ¢ùª°û∏d ™HÉ° ¢ùª°û∏d ™HÉ° ¢ùª°û∏d ™HÉ ùdGh ôª≤∏d ¢SOÉ°ùdGh ôª≤∏d ¢SOÉ° °ùdGh ôª≤∏d ¢SOÉ°ùdGh ôª≤∏d ¢SOÉ ùdG Ωƒ«dG Gƒ∏©Lh ,º¡jód áahô©ŸG ÖcGƒµdG AÉª°ùdG Ωƒ«dG Gƒ∏©Lh ,º¡jód áahô©ŸG ÖcGƒµdG AÉª° °ùdG Ωƒ«dG Gƒ∏©Lh ,º¡jód áahô©ŸG ÖcGƒµdG AÉª°ùdG Ωƒ«dG Gƒ∏©Lh ,º¡jód áahô©ŸG ÖcGƒµdG AÉª S°S° CG á©ÑG á©ÑG ° á©Ñ° á©Ñ ùdG ΩÉj°ùdG ΩÉj° C’G

..âØ∏àNG AÉª°..âØ∏àNG AÉª°..âØ∏àNG AÉª S°S° C’G øµdh ,áÁó≤dG Üƒ©°ûdG ™«ªL iód kÉ©Ñàe »∏HÉÑdG ó«∏≤àdG »≤Hh

!?Ëó≤dG …ö!?Ëó≤dG …ö!?Ëó≤dG … üŸG Ëƒ≤àdG øY GPÉeh :»Kófi ∫ÉböüŸG Ëƒ≤àdG øY GPÉeh :»Kófi ∫Ébö

 Ëƒ≤à∏d kÉeÉ¶f ™°ÉeÉ¶f ™°ÉeÉ¶f ™ Vh øe ∫°Vh øe ∫° qhVh øe ∫hVh øe ∫ CG ºg ,ÚjG ºg ,ÚjG ö ºg ,Újö ºg ,Új üŸG AÉeób ¿öüŸG AÉeób ¿ö CG AÉª∏©dG øe ∫ƒ≤j øe ∑Éæg :â∏bG AÉª∏©dG øe ∫ƒ≤j øe ∑Éæg :â∏bG

 ÊÉfƒ«dG  ñQDƒ ÊÉfƒ«dG  ñQƒ ÊÉfƒ«dG  ñQ `̀ŸG  ∫ƒ≤j  ,ΩƒéædG  óƒ`̀ŸG  ∫ƒ≤j  ,ΩƒéædG  óƒ °`̀ŸG  ∫ƒ≤j  ,ΩƒéædG  ó°`̀ŸG  ∫ƒ≤j  ,ΩƒéædG  ó UQ  ¢SÉ°UQ  ¢SÉ° °UQ  ¢SÉ°UQ  ¢SÉ S°S° CG  ≈∏Y  á q« ≈∏Y  á« ≈∏Y  á °«°« ùª°ûdG  º¡àæ°ùª°ûdG  º¡àæ° °ùª°ûdG  º¡àæ°ùª°ûdG  º¡àæ S  GƒeÉb°S  GƒeÉb° CG  óbh  ,⁄É©dG  ‘

 zá q« zá« zá °«°« ùª°ûdG áæ°ùª°ûdG áæ° °ùª°ûdG áæ°ùª°ûdG áæ ùdG ±ôY øe ∫h°ùdG ±ôY øe ∫h° CG ,ö ,ö , ûÑdG ôFÉöûÑdG ôFÉö °ûÑdG ôFÉ°ûÑdG ôFÉ S ÚH øe GƒfÉc AÉeó≤dG Új°S ÚH øe GƒfÉc AÉeó≤dG Új° öS ÚH øe GƒfÉc AÉeó≤dG ÚjöS ÚH øe GƒfÉc AÉeó≤dG Új üŸG ¿öüŸG ¿ö EG{ :ähOhÒg

 , kÉeƒj /360/ áæ°/ áæ°/ áæ ùdG  âfÉµa ,¢ùª°ûdG  ∫ƒM °ùdG  âfÉµa ,¢ùª°ûdG  ∫ƒM ° ¢VQ¢VQ¢ C’G  IQhO  ≈∏Y óªà©j º¡Áƒ≤J Gƒ∏©L óbh

¢VQ¢VQ¢ C’G ¿CG ¿ƒª∏©j GƒfÉc º¡fG ¿ƒª∏©j GƒfÉc º¡fG C’ kGô¶fh , kÉeƒj ÚKÓK øe ¿ƒµàj , kGô¡°T öûY »æKG ¤öûY »æKG ¤ö EG ÉgƒªE  ÉgƒªEG ÉgƒªG ° Égƒª° Égƒª ùbh°ùbh°

 ΩÉjCG  á° á° á ùªN ΩÉ©dG  ¤°ùªN ΩÉ©dG  ¤° EG  GƒaÉ° GƒaÉ° GƒaÉ V°V° CG  ó≤a ¢ùª°ûdG  ∫ƒM É¡JQhO πªàµàd kÉeƒj /365/ ¤EG  êÉà–

 ⁄É©dG ∫ƒ≤jh ,ä’ÉØàM’G É¡«a ΩÉ≤J âfÉch zOÉ«Y C’G ΩÉjCG{ º°{ º°{ º SG É¡«∏Y Gƒ≤∏W°SG É¡«∏Y Gƒ≤∏W° CGh ,¬àjÉ¡f ‘Gh ,¬àjÉ¡f ‘G
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 ,OÓ«ŸG πÑb 4236 ΩÉY òæe áæYGôØdG ¬aôY Ëƒ≤àdG Gòg ¿EG zóà°ùjôH … g ¢ùª«L{ Ò¡°ûdG

.zäƒJ{ ÊƒYôØdG Ö«Ñ£dG ¤EG áÑ°ùf zäƒJ{ Ëƒ≤J ,Ëƒ≤àdG Gòg »ª°Sh

 ∂dP ‘ áæYGôØdG ¬«dEG ióàgG …òdG »°ùª°ûdG Ëƒ≤àdG ¿EG á≤K πµH ∫ƒ≤dG øµÁ ¬«∏Yh

 ..IójóY äÓjó©J ¬«∏Y â∏NOCG ¿CG ó©H ¿ B’G ≈àM ¬H ∫ƒª©ŸG ƒg ∫Gõj ’ ≥«ë°ùdG öü©dG

 zöü«b ¢Sƒ«dƒj{ ôeCÉH ÉehQ ¤EG Ëó≤dG …öüŸG Ëƒ≤àdG π≤àfG ,OÓ«ŸG πÑb /46/ ΩÉY ‘h

 ,ÊÉ«dƒ«dG hCG ,»°Sƒ«dƒ«dG Ëƒ≤àdÉH ±ôY Ée ƒgh ,ÊÉehôdG …ôª≤dG Ëƒ≤àdÉH πª©dG ∞bhCGh

 (ΩÓ°ùdG ¬«∏Y) «°ùŸG ó«°ùdG OÓ«e øe CGóÑj …òdG …OÓ«ŸG Ëƒ≤àdG ™°Vh Ω/552/ ΩÉY ‘h

 OÓ«e π©L øe ∫hCG z¢ù«fƒjO{ ÖgGôdG ¿Éch ,Ëó≤dG …öüŸG »°ùª°ûdG Ëƒ≤àdG ¢SÉ°SCG »æHh

 πjó©àdG Gòg iôLCG ¬fEG ∫É≤jh ,ÊÉ«dƒ«dG jQÉàdG CGóÑe øe k’óH jQÉà∏d kCGóÑe «°ùŸG ó«°ùdG

 ¿EG ∫ƒ≤J »àdG ájGhôdG ≈∏Y óªàYG óbh ,á«fÉehQ 1285 áæ°ùd á≤aGƒŸG ájOÓ«e /532/ áæ°S

 z¢ù£°ùZhCG{ öü«≤dG ºµ◊ /28/ áæ°S ∫h C’G ¿ƒfÉc /25/ ‘ ódh (ΩÓ°ùdG ¬«∏Y) «°ùŸG ó«°ùdG

 âÑ°ùdG Ωƒj ¿Éch ,ájOÓ«e áæ°S ∫h C’ kCGóÑe ,áæ°ùdG √òg ‘ ÊÉãdG ¿ƒfÉc ∫hCG z¢ù«fƒjO{ ÈàYGh

..á«fÉehQ /754/ áæ°ùd ≥aGƒŸG
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